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APRESENTAÇÃO ELETROSTÁTICA

 Cargas Elétricas;
 Lei de Du Fay;
 Condutores e isolantes;
 Eletrização por atrito.



Os processos de eletrização

Você consegue explicar a imagem abaixo?
Fonte: htt

p://w
w

w
.faperj.br/im

g/re positorio/vandee rgraf.jpg
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Cargas elétricas
Os gregos da antiguidade observaram que quando se atritavam dois corpos, 
“alguma coisa” passava de um corpo para outro. A essa “alguma coisa” deu-se o 
nome de carga elétrica. Então, diz-se que os corpos estão carregados de 
eletricidade, ou simplesmente, eletrizados. Atualmente sabemos que ocorre uma 
transferência de elétrons.

Fonte: http://br.geocities.com/saladefisica8/eletrostatica/carga10.GIF
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Princípio de du Fay:

Fonte: http://br.geocities.com/galileon/2/carga/eletr1.gif

Charles François de Cisternay du Fay (1698–1739) foi um químico francês, 
descobridor europeu da eletricidade positiva e negativa. Descreveu, pela 
primeira vez, em termos de cargas elétricas a existência de atração e 
repulsão (1737). 

Fonte: http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/fisica/corriente_
continua/circuitos2/imagenes/cientificos/dufay.jpg
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http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/fisica/corriente_


Condutores e isolantes
Condutores: são as substâncias nas quais os elétrons se locomovem com uma certa 
facilidade por estarem ligados fracamente aos átomos.

Isolantes: ao contrário dos condutores, os isolantes ou dielétricos como também 
são conhecidos, são substâncias nas quais os elétrons estão fortemente ligados aos 
átomos, ou seja, têm pouca liberdade de locomoção.

Fonte: http://www.cbaborrachas.com.br/3M/Eletricas/fita_isolante_color_temflex1000.gif

Fonte: http://www.cemig.com.br/imgs/dicas_seg/seg7.jpg
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Eletrização por atrito

Tem-se a eletrização por atrito quando atrita-se dois corpos. Exemplo: 

pegando-se um canudinho de refrigerante e atritando-o com um pedaço de 

papel (pode ser higiênico), observa-se, através de experimentos, que ambos 

ficam carregados com a mesma quantidade de cargas, porem de sinais 

contrários (positiva e negativa).
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Fonte: http://conecte.arqui-aju.com.br/aulas/Fisica/Eletrizacao_coulomb/Eletrizacao_Lei_Coulomb.htm

Eletrização por atrito
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Fonte: http://conecte.arqui-aju.com.br/aulas/Fisica/Eletrizacao_coulomb/Eletrizacao_Lei_Coulomb.htm

Eletrização por atrito
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A indução ocorre quando se tem um corpo que está inicialmente eletrizado 
e é colocado próximo a um corpo neutro. Com isso, a configuração das 
cargas do corpo neutro se modifica de forma que as cargas de sinal contrário 
ao do bastão tendem a se aproximar do mesmo. Porém, as de sinais 
contrários tendem a ficar o mais afastadas possível. Ou seja, na indução 
ocorre a separação entre algumas cargas positivas e negativas do corpo 
neutro ou corpo induzido.

Eletrização por indução
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Quando dois corpos condutores entram em contato, sendo um neutro e outro 

carregado, observa-se que ambos ficam carregados com cargas de mesmo 

sinal. Exemplo: tendo-se um bastão carregado e uma esfera neutra 

inicialmente, ao tocar-se as esferas com este bastão verifica-se que a esfera 

adquire a carga de mesmo sinal daquela presente no bastão.

Eletrização por contato
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Fonte: http://conecte.arqui-aju.com.br/aulas/Fisica/Eletrizacao_coulomb/Eletrizacao_Lei_Coulomb.htm

Eletrização por contato
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Fonte: http://conecte.arqui-aju.com.br/aulas/Fisica/Eletrizacao_coulomb/Eletrizacao_Lei_Coulomb.htm

Eletrização por contato
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Como ocorrem os raios?

Fonte: http://www.mundociencia.com.br/fisica/eletricidade/RAIO1.JPG
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Fonte: http://br.geocities.com/saladefisica7/funciona/pararaio.htm

Assim ocorrem os raios:Assim ocorrem os raios:
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Fonte: http://elbaeverywhere.blogspot.com/2007_08_01_archive.html

Ao contrário do que 
poderíamos pensar, os raios 
não são perigosos para os 
aviões. Como o avião não está 
em contato com a terra, não há 
descarga elétrica e o raio segue 
o seu caminho com destino ao 
solo.

O que acontece a um avião 
atingido por um raio?

O que acontece a um avião 
atingido por um raio?
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Gerador de Van der Graff:

Fonte: http://picasaweb.google.com/bdowney/MakerFaire/photo#5066524717694634770

Robert Jemison Van der Graff (1901-1967) 

foi um físico norte-americano e criador de 

vários instrumentos na Universidade de 

Princeton, entre eles o Gerador de Van der 

Graff.

Fonte: http://www2.unicid.br/telecom/fintel/VII-Fintel/feira/logos/Fig1%20-%20Van.GIF
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Gerador de Van der Graff:

1 esfera de metal, 2 eletrodo conectado à esfera, 

com uma escova na ponta para assegurar a 

ligação entre a esfera e a correia, 3 rolete 

superior, 4 lado positivo da correia, 5 lado 

negativo da correia, 6 rolete inferior, 7 eletrodo 

inferior, 8 bastão terminado em esfera usado para 

descarregar a cúpula, 9 faísca produzida pela 

diferença de potencial 
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O que é um  eletroscópio?
O eletroscópio é um aparelho que mede a presença de cargas 
em corpos carregados eletricamente, tal como um pente após 
ter sido atritado com o cabelo. Quando as partes metálicas do 
eletroscópio não estão carregadas de eletricidade, as folhas 
permanecem na posição vertical e unidas por ação de seu 
próprio peso. Quando, porém, tocamos a esfera metálica 
acima da haste com um corpo eletrizado, uma parte desta 
carga se distribui por todo o condutor, que no caso são as 
folhas de alumínio. As duas folhas, agora carregadas de 
eletricidade de mesmo sinal, se repelem, abrindo-se. 

Fonte: http://www.conecteeducacao.com/
escconect/medio/fis/FIS07020300.asp
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http://www.conecteeducacao.com/
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QUESTÃO 01:
A figura abaixo mostra dois corpos metálicos carregados com cargas de 

sinais contrários e interligados por um fio condutor.

O que irá ocorrer enquanto não houver equilíbrio eletrostático entre os 

corpos?



QUESTÃO 02:
Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, 
inicialmente descarregadas e encostadas uma na outra, observa-se a 
distribuição de cargas esquematizada na figura: 
                                               

Em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um 
pouco uma esfera da outra. Finalmente, sem mexer mais nas 
esferas, remove-se a barra, levando-a para muito longe das esferas. 
Nessa situação final, quais seriam as cargas das esferas. 
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QUESTÃO 03:

É conhecido que "cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e 

cargas elétricas de sinais contrários se atraem". Dispõe-se de 

quatro pequenas esferas metálicas A, B, C e D. Verifica-se que A 

repele B, que A atrai C, que C repele D e que D está carregada 

positivamente. Quais são as cargas das esferas A, B e C? 
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É conhecido que "cargas elétricas de mesmo sinal se repelem 

e cargas elétricas de sinais contrários se atraem". Dispõe-se 

de quatro pequenas esferas metálicas A, B, C e D. Verifica-se 

que A repele B, que A atrai C, que C repele D e que D está 

carregada positivamente. Quais são as cargas das esferas A, B 

e C? 
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 Condutores e isolantes;
 Eletrização por atrito.
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