Lei de Coulomb
Interação entre Duas Cargas Elétricas Puntiformes
“A intensidade F da força de interação eletrostática entre duas cargas elétricas
puntiformes q1 e q2, é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas e
inversamente proporcional ao quadrado da distância d que as separa.”
Carga elétrica puntiforme é um corpo eletrizado cujas dimensões são
desprezíveis em comparação com as distâncias que o separam de outros corpos
eletrizados com os quais interage.
Interação entre duas cargas elétricas puntiformes: dadas duas cargas
elétricas puntiformes q1 e q2, a força F21 que a carga q2 exerce sobre a carga q1, e a
força F12 que q1 exerce sobre q2 são de mesma intensidade, mesma direção e
sentidos opostos.
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k: constante eletrostática do meio (= ambiente)
k: no vácuo (ou no ar): k0 = 9.109N.m2/c2
 A interação de cargas elétricas pontuais ocorre independente de haver
contato entre os corpos. Assim, dizemos que a força elétrica é uma força de campo.
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Campo Elétrico
Campo elétrico é a região do espaço que envolve um corpo eletrizado com
carga Q, denominada carga criadora ou carga fonte, e que fica modificada pela sua
presença. Detectamos a existência de campo elétrico num determinado ponto do
espaço, colocando uma carga elétrica puntiforme q naquele ponto. Se ela sofrer a
ação de alguma força de origem elétrica, concluímos que o ponto em questão
pertence a algum campo elétrico.
A carga puntiforme q é usualmente chamada carga de prova ou carga teste.


 F
E
q



Vetor campo elétrico E num ponto é a força elétrica F por unidade de
carga de prova q colocada no ponto. Ele serve para avaliarmos quantitativamente
o campo elétrico nos diversos pontos da região.

Num mesmo ponto do espaço, que pertence a um campo elétrico, existe

um, e somente um, vetor campo elétrico E que individualiza esse ponto.
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Campo Elétrico em um Ponto devido a uma Carga
Seja Q uma carga puntiforme que cria um campo elétrico num ponto P do
campo, situado a uma distância d de Q. Esse campo pode ser calculado somente pela

carga puntiforme positiva: o vetor
campo elétrico “sai” da carga Q
geradora do campo.

carga puntiforme negativa: o vetor
campo elétrico “entra” na carga Q
geradora do campo

Campo Elétrico Resultante: o campo elétrico num ponto, devido a várias
cargas puntiformes, é dada pela adição vetorial dos campos criados pelas cargas
puntiformes, como se fossem únicas.






ER  E1  E 2  E 3 = Resultante Vetorial E
Linhas de campo ou força: é um conceito que permite uma representação
gráfica do campo elétrico. Elas “nascem” nas cargas positivas e “morrem” nas
cargas negativas. O sentido das linhas de força é concordante com o do campo, e
são tangentes a esse vetor em cada ponto.

[I] – Fotografia e espectro de campo para uma carga puntiforme.
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[II] – Fotografia e espectro de campo para duas cargas de sinais opostos.

[III] – Fotografia e espectro de campo para duas cargas de mesmo sinal.

[IV] – Fotografia e espectro de campo uniforme.
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Algumas aplicações...
1. O número N de linhas de força que entram ou que saem de uma carga Q,
é diretamente proporcional ao módulo da carga. Consequentemente, nas regiões
em que as linhas de força estão mais próximas, é maior a intensidade do vetor
campo elétrico, pois a densidade de linhas é maior.

EA < EB
2. Num condutor em equilíbrio eletrostático, as cargas em excesso ficam
localizadas na superfície externa do condutor, estando mais concentradas nas
regiões mais pontiagudas do corpo, fenômeno conhecido como poder das pontas.
Fica claro, então, que nas proximidades das pontas, a intensidade do campo
elétrico é maior. Como exemplo, podemos citar o para raios.

3. O campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático
é nulo. Assim, o vetor campo elétrico, num ponto qualquer da superfície de um
condutor em equilíbrio eletrostático, é perpendicular à superfície.
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4. Blindagem eletrostática: se um objeto for envolvido por uma capa
metálica, ficará isento de influências elétricas. A blindagem eletrostática é
utilizada com frequência na proteção de aparelhos elétricos contra influências
externas.

Apesar do fato da gaiola estar eletrizada, pois está ligada aos pólos da
bateria, a pessoa está em total segurança no interior da gaiola.
5. Rigidez dielétrica de um dielétrico: um material é considerado dielétrico
(isolante), quando é constituído de átomos tais que os elétrons estão fortemente
presos aos núcleos. A rigidez dielétrica de um determinado dielétrico é a
intensidade mínima do campo elétrico que, aplicado ao dielétrico, faz com que
este perca a sua capacidade isolante, ocasionando sua ionização. Equivale a dizer
“o valor máximo do campo que um isolante suporta sem se ionizar.” Quando o material
é sujeito a campos de intensidade igual ou superior à sua rigidez dielétrica, há
liberação de elétrons e o material torna-se condutor. Têm-se uma faísca entre as
placas, mostrado na figura.
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6. Movimento de cargas puntiformes nos campos elétricos uniformes
Observe na figura a seguir que as linhas de força são paralelas e igualmente
espaçadas. Essa disposição é uma característica do campo elétrico uniforme,
definido como aquele no qual o vetor campo elétrico é o mesmo em qualquer ponto da
região entre as placas.

Se uma partícula carregada com carga q (positiva ou negativa) for

abandonada (v0=0) num campo elétrico uniforme E , desprezadas as ações
gravitacionais, ficará sujeita a uma força constante F = q . E , que implica numa
aceleração constante, caracterizando um M.R.U.V.
Uma carga puntiforme q abandonada num campo elétrico uniforme, irá
acelerar espontaneamente no mesmo sentido do campo, se q > 0 e em sentido
oposto ao campo, se q < 0.
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TREINANDO PARA O ENEM
1. Duas cargas puntiformes iguais estão separadas pela distância “d”, e são
repelidas pela força “F”. A separação das cargas é reduzida a “d/2”. Para que a
força continue a mesma, é necessário que cada uma das cargas seja:
a) reduzida à metade
b) duplicada
c) reduzida à quarta parte
d) quadruplicada
e) triplicada
2. As cargas elétricas puntiformes Q1 e Q2, posicionadas em pontos fixos conforme
o esquema, mantêm em equilíbrio, a carga elétrica puntiforme q alinhada com as
duas primeiras.

De acordo com as indicações do esquema, o módulo da razão Q1/Q2 é igual a:
a) 36
b) 9
c) 2
d) 3/2
e) 2/3
3. Entre as cargas puntiformes Q1 e Q2, separadas por uma distância d, existe uma
força de repulsão eletrostática da valor F. Se instantaneamente os valores das
cargas mudam para Q’1 = 3Q1 e Q’2 = 4Q2, e a distância muda para 2d, o valor da
nova força será:
a) F’ = 7F/4
b) F’ = 7F/2
c) F’ = 24F
d) F’ = 6F
e) F’ = 3F
4. Duas cargas pontuais Q e q, separadas por certa distância d, repelem-se com
forças de intensidade F. Substituindo-se a carga Q por outra duas vezes maior e a
carga q por outra três vezes maior, e mantendo-se entre as cargas a mesma
distância d, a intensidade das novas forças repulsivas é: (Adote g = 10m/s2).
a) F/3
b) 3F
c) 2(F/3)
d) 6F
e) 2F
5. Duas esferas metálicas iguais, eletricamente carregadas com cargas de módulos
q e 2q estão a uma distância R uma da outra e se atraem, eletrostaticamente, com
uma força de módulo F. São postas em contato uma com outra e, a seguir,
recolocadas nas posições iniciais. O módulo da nova força eletrostática vale:
a) F/8
b) F
c) F/4
d) 9F/8
e) F/2
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6. Duas partículas carregadas e separadas por uma distância de 2 m se atraem
com uma força de 18 N. Aumentando a distância para 3 m, a força de atração, em
newtons, passa a ser de:
a) 8.
b) 9.
c) 12.
d) 6.
e) 27.
7. Duas cargas elétricas (q1 e q2) se atraem com uma força F. Para quadruplicar a
força entre as cargas, é necessário:
a) duplicar a distância entre elas.
b) quadruplicar a distância entre elas.
c) dividir por dois a distância entre elas.
d) dividir por quatro a distância entre elas.
e) duplicar o valor de q1 ou de q2.
8. O módulo do campo elétrico, produzido por uma carga elétrica puntiforme de
um ponto P, é igual a E. Dobrando-se a distância entre a carga e o ponto P, por
meio de afastamento da carga, o módulo do campo elétrico nesse ponto muda
para:
a) E/4
b) E/2
c) 2E
d) 4E
e) 8E
9. Uma esfera de massa desconhecida carregada com uma carga de 0,4C, está em
equilíbrio em uma região onde existe um campo elétrico constante de 5N/C. O
valor da massa da esfera, considerando-se que g = 10m/s2 é, em kg:
a) 0,2
b) 0,4
c) 0,8
d) 2,0
e) 5,0
10. Na figura, Q1 e Q2 representam duas cargas puntiformes de mesmo sinal.
Sabendo-se que o vetor campo elétrico resultante produzido por essas cargas em
O é nulo, pode-se afirmar que:

a) Q1 = Q2
b) Q1 = 2Q2
c) Q1 = Q2/2
d) Q1 = 4Q2
e) Q1 = Q2/4

Página 9
com Prof. Vasco

11. Observe a seguinte distribuição de cargas. No ponto P, o vetor campo elétrico
é melhor representado por:

12. A placa dielétrica mostrada abaixo está uniformemente

carregada produzindo um campo elétrico E uniforme,
perpendicular à superfície. A esfera tem massa m = 10g. Está
carregada com carga Q = 4,0 . 10-6 C e está em equilíbrio. A
intensidade do campo elétrico, na região onde está a esfera, vale,
em N/C:
a) 1,44 . 104
b) 1,25 . 104
c) 40. 10-4
d) 2,04 . 104
e) 5,00 . 104
13. Uma gotícula de água, com massa m = 0,80 . 10-9 kg eletrizada com carga
q = 16 . 10-19 C está em equilíbrio interior de um capacitor de placas paralelas e
horizontais, conforme esquema ao lado. Nestas circunstâncias, o valor do campo
elétrico entre as placas é:
a) 5 . 109 N/C
b) 2 . 10-10 N/C
c) 12,8 . 10-28 N/C
d) 2 . 10-11 N/C
e) 5 . 108 N/C
14. A figura representa as linhas de força do campo elétrico que existe em certa
região do espaço. Sobre uma carga de prova positiva colocada em P agirá uma
força:
a) dirigida para A.
b) dirigida para B.
c) dirigida para C.
d) dirigida para D.
e) nula.

Página 10
com Prof. Vasco

15. Preencha as lacunas e, após, assinale a alternativa correta. Uma esfera de pequena
massa, carregada positivamente, encontra-se em repouso, quando submetida,
simultaneamente, a um campo elétrico e ao campo gravitacional da Terra. Nessa
situação, a direção do campo elétrico é ………………… com sentido ………………
a) horizontal - do norte para o sul
b) horizontal - do sul para o norte
c) horizontal - do oeste para o leste
d) vertical - de cima para baixo
e) vertical - de baixo para cima
16. Três cargas elétricas puntiformes estão colocadas nos vértices de um
triângulo equilátero, conforme mostra a figura abaixo. P é o ponto médio do
segmento AB.

O vetor campo elétrico resultante criado pelas cargas no ponto P é melhor
representado por:

Gabarito
1A
11C

2B
12A

3E
13A

4D
14B

5A
15E

6A
16C

7C

8A

9A

10E
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