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 Cargas elétricas

 Noções de carga elétrica

 Corpo eletricamente neutro e corpo eletrizado



O estudo da ELETRICIDADE originou-se através de observações dos
GREGOS, quando teriam identificado os primeiros fenômenos
elétricos .
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Séculos depois, William Gilbert verificou que NÃO APENAS O
ÂMBAR, mas DIVERSOS MATERIAIS se eletrizavam ao serem
ATRITADOS.
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Otto von Guericke foi o construtor da máquina eletrostática (gerador
eletrostático) e, através dessa máquina, observou o efeito de ATRAÇÃO e
REPULSÃO entre CORPOS ELETRIZADOS.
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Charles Du Fay verificou que haviam dois tipos de eletricidade: a
ELETRICIDADE DO VÍTREA (vidro) e a ELETRICIDADE RESINOSA
(âmbar) .
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As experiências de Du Fay levaram ao chamado PRINCÍPIO DE
ATRAÇÃO E REPULSÃO.

Corpos com eletricidade de MESMO TIPO se REPELEM e corpos
com eletricidade de TIPOS DIFERENTES se ATRAEM.
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Benjamin Franklin, por meio de sua teoria do FLUIDO ELÉTRICO,
nomeou a eletricidade vítrea de POSITIVA e a eletricidade
resinosa de NEGATIVA.
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Um CORPO NEUTRO possui uma QUANTIDADE
NORMAL de fluido elétrico e não manifesta
nenhuma propriedade elétrica.
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Um CORPO COM FALTA de fluido elétrico comporta-
se como a resina atritada em lã, tendo ELETRICIDADE
NEGATIVA.

Um CORPO COM EXCESSO de fluido elétrico
comporta-se como o vidro atritado em lã, tendo
ELETRICIDADE POSITIVA.
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A matéria é constituída por átomos e estes são formados por três
tipos de partículas: PRÓTONS, ELÉTRONS e NÊUTRONS.

PRÓTONS

NÊUTRONS

ELÉTRONS



A CARGA ELÉTRICA é uma propriedade física que PRÓTONS e
ELÉTRONS possuem. Nêutrons não possuem cargas elétricas.

OBS: Toda vez que dois corpos se atraem ou se repelem
com uma força elétrica, esses corpos possuem cargas
elétricas.

11



ELÉTRONS (e): Cargas elétricas NEGATIVAS.

PRÓTONS (p): Cargas elétricas POSITIVAS.

Elétron atrai próton.
Próton repele próton.
Elétron repele elétron.
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Perdeu elétrons

Ganhou elétrons

OBS: Se retirarmos alguns elétrons de um corpo, ele ficará com
carga elétrica positiva. Se a ele acrescentarmos alguns elétrons, ele
ficará com carga elétrica negativa.
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Considere três esferas, A, B e C, eletrizadas e suspensas por fios
isolantes. Entre A e B ocorre repulsão e entre B e C ocorre atração:

EXEMPLO
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Pode-se afirmar que:

a) As esferas A e B estão eletrizadas com cargas elétricas de sinais
contrários.
b) As esferas B e C estão eletrizadas com cargas elétricas de mesmo sinal.
c) Entre as esferas A e C ocorre atração.
d) Entre as esferas A e C ocorre repulsão.
e) Se a esfera A está positivamente eletrizada, então a esfera C apresenta
falta de elétrons.
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REPULSÃO ATRAÇÃO

VAMOS PENSAR UM 
POUCO...

16



ATRAÇÃO

VAMOS PENSAR UM 
POUCO...
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Pode-se afirmar que:

a) As esferas A e B estão eletrizadas com cargas elétricas de sinais
contrários.
b) As esferas B e C estão eletrizadas com cargas elétricas de mesmo
sinal.
c) Entre as esferas A e C ocorre atração.
d) Entre as esferas A e C ocorre repulsão.
e) Se a esfera A está positivamente eletrizada, então a esfera C
apresenta falta de elétrons.

ENTÃO...
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