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Conteúdos:
-  TIPOS DE MATERIAIS CONDUTORES E ISOLANTES 

Objetivo da aula:
Discutir a aplicação DOS MATERIAIS CONDUTORES 
E ISOLANTES e correlacionar com o cotidiano do 
aluno.
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INTRODUÇÃO
Você já reparou que as tomadas e os fios elétricos são todos 
envoltos em plástico? Sabe o porquê disso?

As ferramentas elétricas, a saber, alicates, 
chaves de fenda etc., também possuem 
material plástico nos locais de apoio

Isso é uma proteção contra choques 
elétricos. O plástico é um isolante elétrico, 
ou seja, ele impede que o usuário leve 
choques elétricos.
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Os isolantes elétricos são utilizados principalmente 
para impedir curtos-circuitos entre materiais 
eletricamente carregados e choques em usuários, ou 
seja, eles são usados para impedir que a corrente 
elétrica passe de um elemento para outro – fios, 
corpos e/ou componentes elétricos.
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Nas construções são usados o PVC, vidro, amianto, laminado rígido, 
verniz, resina, teflon e borracha. Já nas torres de transmissão de 
energia elétrica são usados principalmente isolantes cerâmicos.

Isolantes cerâmicos de torres 
de transmissão
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CONDUTORES E ISOLANTES são materiais elétricos que se 
comportam de maneiras opostas no que respeita à passagem de 
corrente elétrica.
Enquanto os condutores permitem a movimentação dos elétrons, os 
isolante dificultam essa movimentação, ou seja, a passagem da 
eletricidade.

Aplicações de isolantes e condutores 
elétricos
Normalmente são usados fios metálicos com 
maior ou menor diâmetro dependendo da 
corrente que o atravessará.
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CONDUTORES
Nos materiais condutores, as cargas elétricas se movimentam com mais 
liberdade em função dos elétrons livres presentes na sua camada de 
valência.
A ligação dos elétrons livres com o núcleo atômico é bastante fraca. 
Assim, esses elétrons têm tendência para serem doados, movimentam-
se e espalham-se facilitando a passagem da eletricidade.
São exemplos de condutores elétricos os metais em geral, tais como 
cobre, ferro, ouro e prata.
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TIPOS DE CONDUTORES
SÓLIDOS - também chamados de condutores metálicos, caracterizam-
se pelo movimento dos elétrons livres e pela forte tendência de doar 
elétrons;
LÍQUIDOS - também chamados de condutores eletrolíticos, 
caracterizam-se pelo movimento de cargas positivas (cátions) e 
negativas (ânions). Essa movimentação, em sentidos opostos, cria a 
corrente elétrica;
GASOSOS - também chamados de condutores de terceira classe, 
caracterizam-se pelo movimento de cátions e ânions. Mas, ao contrário 
dos condutores líquidos, a energia é produzida através do choque entre 
as cargas e não de forma isolada.
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ISOLANTES
Nos materiais isolantes, também chamados de dielétricos, 
verifica-se a ausência ou pouca presença de elétrons livres.
Isso faz com que os elétrons dos isolantes estejam 
fortemente ligados ao núcleo, o que inibe a sua 
movimentação.
São exemplos de isolante elétricos: borracha, isopor, lã, 
madeira, plástico e papel, vácuo, vidro.
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SEMICONDUTORES
Os materiais semicondutores são aqueles que podem se 
comportam como um condutor ou como um isolante 
mediante as condições físicas.
Os exemplos mais comuns de semicondutores são silício e o 
germânio.
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Condutores são partículas elétricas existentes num corpo 
capazes de se movimentar com grande facilidade, como, por 
exemplo, nos metais e no corpo humano.

Quando esse movimento acontece com muita dificuldade, 
ou não acontece, dizemos que este corpo é um isolante 
elétrico.

Temos como exemplo chaves de fenda, onde a parte do cabo é 
feita de plástico e borracha, ambos isolantes elétricos.
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MATERIAIS ISOLANTES
Os materiais isolantes oferecem resistência à passagem da corrente 
elétrica e, por isso, são largamente utilizados para barrar a sua 
passagem. Quando eletricamente carregados, esses materiais 
“aprisionam” as cargas em seu interior. Alguns materiais isolantes 
podem ser polarizados, isto é, quando expostos a um forte 
campo elétrico externo, formam em seu interior um campo elétrico 
contrário, dificultando ainda mais a formação de correntes elétricas. 
Os materiais isolantes capazes de apresentar tal comportamento são 
chamados de dielétricos e são muito utilizados em capacitores, por 
exemplo.
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EXEMPLOS DE ISOLANTES
Os isolantes opõem-se fortemente à movimentação de cargas e por 
isso são usados para isolar superfícies de contato, evitando acidentes 
com choques elétricos ou diminuindo perdas de energia em fios 
condutores. Confira alguns exemplos de materiais isolantes:
Borracha
Plástico
Vidro
Cerâmica
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Classificamos materiais como Condutores e Isolantes conforme a sua capacidade 
que permitir que as cargas elétricas se movimentem no seu interior.

Os condutores são materiais onde há facilidade para a movimentação de cargas 
elétricas.
Exemplo: fio de cobre, corpo humano.

Um material é considerado bom condutor quando possui mais elétrons 
livres, ou seja, mais elétrons na camada de valência externa do átomo, 
também conhecidos como elétrons livres. Um exemplo de bom condutor 
são os metais.
Quando um material condutor é eletrizado, as cargas se espalham pela 
sua superfície.

Cargas distribuídas uniformemente pela superfície.
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Os isolantes são materiais onde há dificuldade para a 
movimentação de cargas elétricas.

Exemplo: plásticos, madeira, borracha.
Quando um material isolante é eletrizado, as cargas 
permanecem nos lugares onde foram geradas.

Cargas permanecem onde foram geradas.

16



PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO são fenômenos em que 
elétrons são transferidos de um corpo para outro em virtude 
de uma diferença na quantidade de cargas elétricas
 existente entre dois ou mais corpos, ou, ainda, pela 
aquisição de energia advinda do atrito entre corpos.

Existem vários tipos de eletrização:
– Eletrização por contato;
– Eletrização por atrito;
– Eletrização por indução;
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ELETRIZAÇÃO POR CONTATO
A eletrização por contato consiste em fazer com que dois corpos condutores 
entrem em contato, na condição de que pelo menos um deles esteja 
previamente carregado. 

Quando dois corpos condutores idênticos e eletricamente carregados 
tocam-se, os elétrons passam de um corpo para o outro até que as 
cargas elétricas de ambos fiquem iguais. Dessa maneira, se quisermos 
saber qual é a carga final entre eles, basta fazermos a média aritmética
 das cargas:
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01. Dois bastões metálicos idênticos estão carregados com a carga de 
9,0 μC. Eles são colocados em contato com um terceiro bastão, também 
idêntico aos outros dois, mas cuja carga líquida é zero. Após o contato 
entre eles ser estabelecido, afastam-se os três bastões. Qual é a carga 
líquida resultante, em μC, no terceiro bastão?
a) 3,0
b) 4,5
c) 6,0
d) 9,0
e) 18

Como os bastões são idênticos, para encontrar a 
carga que cada um após o contato, vamos somar 
todos as cargas e dividir por 3. 

9+ 9 + O
     3

18
  3

6 μC= =

LETRA: A
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ELETRIZAÇÃO POR INDUÇÃO
A eletrização por indução consiste em aproximar um corpo previamente 
carregado, chamado de indutor, de um corpo condutor eletricamente neutro, 
chamado de induzido, de modo que a presença das cargas do indutor faça com 
que os elétrons do corpo induzido movam-se em seu interior, ocorrendo uma 
polarização de cargas.

A polarização das cargas nada mais é que uma separação entre cargas positivas 
e negativas. Quando polarizado, o corpo induzido ainda é neutro, pois apresenta o 
mesmo número de prótons e elétrons. Dessa forma, para que esse corpo torne-se 
eletrizado, é necessária a presença de um outro corpo ou, ainda, de um meio pelo 
qual os elétrons possam fluir. Via de regra, faz-se o uso de um aterramento, que 
consiste em conectar o corpo induzido à terra, por meio de um fio condutor.

Depois de aterrado, os elétrons presentes no corpo induzido podem fluir em direção à terra ou da 
terra em direção ao corpo induzido, de acordo com o sinal das cargas presentes no corpo indutor
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ELETRIZAÇÃO POR INDUÇÃO: Quando dois corpos, um carregado 
positivamente, e o outro neutro, colocados próximos um do outro, o 
corpo neutro atrai as cargas positivas do outro corpo.

Em resumo, o processo de eletrização por indução acontece nas 
seguintes etapas:
Etapa 1: Aproximação entre o indutor e o induzido.
Etapa 2: Polarização das cargas do induzido, devido à aproximação do 
indutor.
Etapa 3: Aterramento do induzido, na presença do indutor, de modo que 
os elétrons possam fluir da terra ou à terra.
Etapa 4: Retirada do aterramento.
Etapa 5: Afastamento do indutor.
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Eletrização por atrito: Acontece quando dois corpos entram em contato 
acontece uma troca de elétrons entre os corpos, então o corpo que 
recebe elétrons fica com carga negativa, e como o outro corpo perdeu 
elétrons, consequentemente fica com carga positiva.
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Material

Pele de mão humana (seca e sem gordura)

Vidro

Cabelos humanos secos e sem gordura

Acrílico

Lã

Papel (sulfite, guardanapos, papel usado para enxugar mãos 
etc.)

Borracha de balões inflados

Plástico PVC, PP, vinil (canudinho, sacos plásticos, forros de 
pvc etc.)

Teflon

Para saber quais materiais são compatíveis, ou seja, que se eletrizarão ao serem 
atritados, devemos escolher aqueles que se encontram o mais distante uns dos 
outros na tabela, como o último e o primeiro, por exemplo. Fazendo isso, garantimos 
que um dos elementos absorva os elétrons soltos pelo outro elemento com o qual é 
atritado.
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RESUMO SOBRE CONDUTORES E ISOLANTES
Materiais condutores, como prata e cobre, oferecem pouca 
resistência à passagem de corrente elétrica;
Os materiais condutores têm um grande número de elétrons “livres”, 
fracamente ligados aos núcleos atômicos, chamados de elétrons de 
condução;
Materiais isolantes, como vidro, borracha ou cerâmica, oferecem 
uma grande resistência à passagem de corrente elétrica;
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01. A resistividade é a grandeza oposta à condutividade elétrica. Sendo 
assim, a partir dos valores de resistividade elétrica fornecidos abaixo, 
marque a alternativa correta:

a) O ferro é melhor condutor elétrico que o cobre.
b) De todos os materiais listados, o vidro é o que apresenta maior resistência à 
passagem de corrente elétrica.
c) Por ser excelente condutor, o quartzo é muito utilizado na fabricação de relógios.
d) O cobre é o melhor condutor apresentado.
e) A condutividade do alumínio é maior que a do cobre.

Como o cobre apresenta a menor resistividade 
de todos os materiais apresentados, isso 
significa que ele é o melhor condutor nessa 
lista e apresentará condutividade maior que a 
de todos os demais materiais.

25



02. Considere os materiais:
1. Borracha                   5. Vidro
2. Porcelana                  6. Ouro
3. Alumínio                    7. Mercúrio
4. Nylon                          8. Madeira
Assinale a alternativa abaixo, na qual os três materiais citados são bons 
condutores:
a) 5, 7 e 8                          
b) 3, 5 e 6                     
c) 3, 4 e 6                        
d) 3, 6 e 7

Condutores são os materiais que permitem que as 
cargas (elétrons livres) se movimentem com facilidade 
no seu interior  —  os metais, de uma maneira em 
geral, são bons condutores  —  assim, alumínio, ouro e 
mercúrio são os três dos materiais citados, bons 
condutores de eletricidade

26



03. Uma aluna de cabelos compridos, num dia bastante seco, percebe 
que depois de
  

penteá-los pente utilizado penteá-los pente utilizado atrai pedaços de 
papel. Isto ocorre porque
a) o pente se eletrizou por atrito.         
b) os pedaços de papel estavam eletrizados.           
c) o papel é um bom condutor elétrico.
d) há atração gravitacional entre o pente e os pedaços de papel.            
e) o pente é um bom condutor elétrico.

LETRA: A
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04. Marque a alternativa que melhor representa os processos pelos 
quais um corpo qualquer pode ser eletrizado. Eletrização por:
a) atrito, contato e aterramento
b) indução, aterramento e eletroscópio
c) atrito, contato e indução
d) contato, aquecimento e indução
e) aquecimento, aterramento e carregamento

No nível da estrutura da matéria, eletrizar um corpo (ou objeto) 
é fazer que, no conjunto, seus átomos tenham um número de 
elétrons diferente do número de prótons. Portanto, eletrizar um 
corpo é desequilibrá-lo eletricamente. Para isso existe a 
eletrização por atrito, contato e indução.

LETRA: C
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05. Considere os seguintes materiais:
1) madeira seca 2) vidro comum
3) Algodão 4) corpo humano
5) ouro 6) náilon
7) papel comum 8) alumínio
Quais dos materiais citados acima são bons condutores de eletricidade? 
Marque a alternativa correta.
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
b) 4, 5 e 8
c) 5, 3, 7 e 1
d) 2, 4, 6 e 8
e) 1, 3, 5 e 7

De acordo com a facilidade relativa de movimentação das cargas elétricas 
na estrutura de diversos materiais, naturais ou sintéticos, são classificados 
em condutores ou isolantes. Sendo assim, um material comporta-se como 
condutor elétrico quando permite a movimentação de portadores de carga 
elétrica em sua estrutura, caso contrário, ele é denominado de isolante. 
Dessa forma, da lista acima, somente o corpo humano, o ouro e 
o alumínio apresentam essa facilidade de condução das cargas elétricas.

LETRA: C
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06. Analise a situação abaixo que apresenta um processo de eletrização:
Uma jovem, após ter penteado seus cabelos, observou que, quando estava 
colocando o pente sobre a mesa, o mesmo atraiu alguns pedaços de papel e, depois 
de alguns instantes, esses papéis foram repelidos.
Considerando os dois objetos, o pente e o papel, a explicação física adequada para 
o fato ocorrido é, respectivamente, a seguinte:
A) O pente foi eletrizado por atrito; os papéis eletrizados pelo pente, por atrito.
B) O pente foi eletrizado por atrito; os papéis eletrizados pelo pente, por contato.
C) O pente foi eletrizado por contato; os papéis eletrizados pelo pente, por atrito.
D) O pente foi eletrizado por indução; os papéis eletrizados pelo pente, por atrito.
E) O pente foi eletrizado por indução; os papéis eletrizados pelo pente, por indução.

A questão aborda uma prática muito comum quando se trabalha eletrização. Ao 
atritar o pente no cabelo, ocorre eletrização do pente por atrito. Quando se encosta 
o pente eletrizado no papel (que se encontra eletricamente neutro), o pente perde 
elétrons para o papel, eletrizando-o (eletrização por contato).

LETRA: B
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07. Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados 
respectivamente com cargas de sinais: 
a) Iguais, iguais e iguais; 
b) Iguais, iguais e contrários; 
c) Contrários, contrários e iguais; 
d) Contrários, iguais e iguais; 
e) Contrários, iguais e contrários.

Na eletrização por atrito, quando inicialmente neutros, um deles ficará com carga 
positiva e o outro com carga negativa.
Na eletrização por contato, um eletrizado e outro neutro, inicialmente, o corpo 
neutro vai adquirir a mesma carga do corpo eletrizado.
Dois corpos, um eletrizado e outro neutro, quando o corpo neutro sofre indução, 
ele adquire cargas opostas ao seu indutor, pois ele deve estar obrigatoriamente 
conectado a outro lugar que lhe forneça elétrons.
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08. Quando dois corpos são atritados, pode ocorrer a passagem de 
elétrons de um corpo para o outro. Nesse caso diz-se que houve uma 
eletrização por atrito.

O bastão de plástico, depois do atrito:
A) ganhou elétrons e a lã perdeu.
B) ganhou prótons e a lã perdeu.
C) perdeu elétrons e a lã ganhou.
D) perdeu prótons e a lã ganhou.

LETRA: A

32



09. Maria, esfregou o pente várias vezes no cabelo, aproximou-o de 
pedacinhos de papel. Notou que o pente atraia os pequenos pedaços 
de papel.

O pente eletrizado atraiu os pedaços de papel porque:
A) O cabelo ficou com carga positiva porque recebeu prótons do pente.
B) O pente recebeu elétrons e ficou com mais cargas negativas.
C) O cabelo ficou com carga negativa porque recebeu elétrons do pente.
D) O pente recebeu prótons e ficou com mais cargas positivas.

LETRA: A
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