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Eletrostática é o ramo da 
Física que estuda as 
cargas elétricas em 

repouso e as interações 
atrativas ou repulsivas 

que ocorrem entre elas.
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CARGA ELÉTRICA
A  carga elétrica é uma propriedade 
associada a certas partículas elementares 
que constituem o átomo:
prótons;
nêutrons;
elétrons.

Os prótons e os nêutrons 
localizam-se numa região central do átomo 
denominada núcleo, enquanto os elétrons 

movimentam-se ao redor
do núcleo, numa região chamada eletrosfera.

Nêutrons

Prótons 

Elétrons  
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PORTADORES DE CARGAS

Os portadores de carga elétrica são: 

elétrons - que transportam carga negativa;      

íons - cátions transportam cargas positivas; 

ânions transportam cargas negativas. 

A unidade de medida de carga elétrica no Sistema Internacional de
Unidades (SI) é o Coulomb, cujo símbolo é C, em homenagem ao físico
francês Charles Augustin Coulomb.
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Partícula Carga (coulomb = C) Massa (Kg)

elétron -1,6021917x10⁻¹⁹ 9,1095x10⁻³¹Kg

próton 1,6021917x10⁻¹⁹ 1,67261x10⁻²⁷Kg

nêutron 0 1,67261x10⁻²⁷Kg



Carga elétrica elementar

)(10.6,1= 19- CCoulombse

Os prótons e os elétrons possuem massas diferentes, mas possuem
o mesmo valor absoluto de carga elétrica, chamado de carga
elementar, embora suas cargas tenham sinais contrários.
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Quantidade de carga que um corpo 
pode possuir.

enQ .=
n é o número de prótons ou elétrons.

Como a carga do elétron (próton) é a menor carga que existe, 
o valor total de carga que um corpo pode possuir é um 

múltiplo da carga elementar.
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Materiais condutores e isolantes.

• Materiais condutores são aqueles que possuem elétrons livres nos
seus átomos, ao contrário dos isolantes.
• Em um corpo sólido, apenas os elétrons livres possuem mobilidade
dentro do material.
• O movimento natural das cargas elétricas dentro de um material
ocorre de maneira desordenada.
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Ocorre quando há movimento ordenado de portadores de carga elétrica.
O sentido convencional da corrente elétrica corresponde ao do
movimento das cargas positivas (mesmo quando só existe movimento
de cargas negativas)

1 - Corrente elétrica (i)
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Observações: 

• A velocidade de um elétron em uma corrente é da ordem 1 mm 
de deslocamento em 10s.

• Os aparelhos elétricos consomem ENERGIA e não CORRENTE.

• O aparelho que mede corrente elétrica se chama amperímetro.
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