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• Eletrização é o processo no qual um corpo, inicialmente neutro,
é eletrizado.

• Neste processo os elétrons são adicionados ou removidos de um
corpo.

• Existem três processos de eletrização: Atrito, contato e indução.
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Eletrização por atrito

Ocorre quando atritamos dois corpos de substâncias diferentes (ou
não), inicialmente neutros, e haverá transferência de elétrons de
um corpo para o outro, de tal forma que um corpo fique eletrizado
positivamente (cedeu elétrons), e outro corpo fique eletrizado
negativamente (ganhou elétrons)
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• Ex: Lã e vidro

Inicialmente a lã e o vidro estão neutros e, portanto, em cada objeto
encontramos o mesmo número de prótons e elétrons.
Ao atritar os dois objetos os elétrons são transferidos do vidro para a lã.
Ao final do processo temos dois corpos eletrizados. O vidro carregado
positivamente e a lã negativamente.

5



Eletrização por contato

Ocorre quando um corpo eletrizado é colocado em contato com
um corpo neutro. O excesso de carga do corpo eletrizado é
distribuído entre os dois corpos.

Quando os dois corpos possuem as mesmas dimensões, a carga é
igualmente distribuída.
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Eletrização por contato

Exemplo 1: Corpo eletrizado negativamente

Corpo A (Eletrizado
Negativamente)

Corpo B (neutro)

O sinal negativo 
representa o 
excesso de 

elétrons no corpo 
A. 

A B
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Eletrização por contato
Exemplo 1: Corpo eletrizado negativamente

Os elétrons em excesso do corpo A são transferidos para o corpo B 
até que ambos possuam a mesma carga elétrica (corpos idênticos). 

A

Ao final do processo temos dois corpos eletrizados com cargas de 
sinais iguais.
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Eletrização por contato

Exemplo 2: Corpo eletrizado positivamente

Corpo A (Eletrizado
positivamente)

Corpo B (neutro)

O sinal positivo 
representa o 

excesso de prótons 
no corpo A. 

A B
O corpo B possui o 
mesmo número de 
prótons e elétrons.
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Eletrização por contato

Exemplo 2: Corpo eletrizado positivamente

Quando o contato é estabelecido entre os dois corpos, os elétrons de B são 
transferidos para A. Cada elétron transferido de B neutraliza um próton em 

excesso de A

A
B
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Eletrização por contato

Exemplo 2: Corpo eletrizado positivamente

Quando o contato é estabelecido entre os dois corpos, os elétrons de B são 
transferidos para A. Cada elétron transferido  de B neutraliza um próton em 

excesso de A.
Ao final do processo temos dois corpos eletrizados com cargas de 

sinais iguais.

A B
Cada elétron 
neutraliza um 

próton.

11



Eletrização por Indução
Quando um objeto negativamente carregado é colocado próximo a uma superfície
condutora, os elétrons se movimentam pela superfície do material, mesmo não
havendo contato físico.

Bastão carregado 
negativamente

Os elétrons livres da esfera 
condutora se movimentam 
devido a repulsão elétrica. 

Este é o princípio utilizado na 
eletrização por indução
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Eletrização por Indução

Considere duas esferas metálicas que estejam se tocando, de 

modo que efetivamente formem um único condutor não-eletrizado.

Sendo assim, as esferas possuem o mesmo número de elétrons e 

prótons.

Quando um bastão negativamente eletrizado é trazido para perto das 

esferas, os elétrons livres se movimentam devido à repulsão elétrica.

4 elétrons em 

excesso

4 prótons em 

excesso
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