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Introdução 
Os primeiros estudos de eletricidade e magnetismo foram realizados na Grécia antiga (600 a.C.). 
Os Gregos observaram que:  

um pedaço de âmbar friccionado atrai os pedaços de palha 

as pedras magnéticas atraem pedaços de ferro

papel

Fe3O4

Magnetita

Bússola de navegação chinesa IV a. C. 
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Conceito de carga elétrica
Nos primeiros estudos de electricidade de 
século XVIII o conceito de carga foi parecido 
com conceito de calor e baseava se na ideia de 
uma substancia (fluido) que podia se deslocar 
entre corpos materiais tornando-os 
eletricamente carregados.  De acordo com a visão contemporânea a carga 

elétrica esta associada com partículas 
elementares (elétron, próton, etc.). Maioria dos 
corpos tem a mesma quantidade de cargas 
positivas e negativas. 
A passagem dos elétrons de um corpo material 
para um outro  destrói equilibro entre cargas de 
dois sinais e torna os corpos eletricamente 
carregados.

Friccionando  vidro com seda e plástico com 
pele podemos observar que: 

REPULSÃO 

REPULSÃO 

A
TR

A
Ç

Ã
O

 

A
TR

A
Ç

Ã
O

 

vidrovidro

plástico plástico O nome ‘’electricidade’’ vem da palavra
elétron (elektron, em grego, que significa 
âmbar).

Este diagrama pode ser explicado assumindo 
que a carga elétrica é de dois tipos. Por 
convencia foi escolhido que carga pode ser 
positiva ou negativa.

A partícula elementar elétron desempenha 
papel central neste processo. Foi escolhido  sinal 
negativo da carga de elétron. 
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Indução eletrostática 
Um grupo importante de materiais são metais. 
Uma parte de elétrons deles não esta ligada aos 
átomos.  Estes  elétrons  podem-se  deslocar  no 
interior  de  material.  Por  esta  razão  eles  são 
chamados condutores.  Se o pedaço de metal foi 
aproximado  a  um  material  com  carga  elétrica 
então  ocorrera  uma distribuição  não  uniforme 
de cargas no interior de metal. Este fenômeno é 
chamado indução eletrostática.

bastão de vidro+
+

+
+

+-
-

bola de metal

fio isolante

Ao tocar a bola com o bastão de vidro uma 
parte  de  elétrons  vai  passar  para  o  bastão. 
Quando  o  bastão  for  retirado  na  esfera  vai 
faltar  elétrons  o  que  tornará-a  carregada 
positivamente.

O fenômeno da introdução eletrostática  pode 
ser  utilizado  para  carregar  duas  esferas  com 
cargas iguais e opostas. 

fio condutor
+

+
+

Cortamos o fio condutor e retiramos bastão de 
vidro. 

-+

Aproximamos  o  bastão 
de  vidro  sem  tocar  a 
bola
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Lei de Coulomb
A forma da força de interação entre cargas elétricas foi 
descoberta por Charles Augustin Coulomb (1736-1806).  
Coulomb estudou a força entre duas bolinhas carregadas utilizando 
a balança de torção.

R d

Torque exercido sobre o fio é proporcional ao angulo da torção
portanto o angulo pode ser usado para definir a escala.

Por outro lado o torque é proporcional à forca aplicada sobre
bolinha “q1” e o raio de rotação “d”.

Em situação de equilibro o angulo da torção constitui a medida
de força sobre a bolinha “q1” e portanto a força entre cargas “q1”
e “q2” separadas por distancia “R”.
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Coulomb estabeleceu que a força entre duas cargas 
é proporcional à produto destas cargas e 
inversamente proporcional à quadrado de distancia 
entre elas.    

F ⇠ q1q2
R2

Notação vetorial:

~r1
~r2

~R

q1
q2

~R := ~r2 � ~r1

~F21

~F12

R := |~R| =
p

~R · ~R

R̂ :=
~R

R

FORÇA DE COULOMB 

=
q
R2

x +R2
y +R2

z

= Rxx̂+Ry ŷ +Rz ẑ

x̂
ŷ

ẑ

Obedece III Lei de Newton

~F12 = kq1q2
~r1 � ~r2
|~r1 � ~r2|3

~F21 = kq1q2
~r2 � ~r1
|~r2 � ~r1|3

⌘ kq1q2
R̂

R2

= �kq1q2
~r2 � ~r1
|~r2 � ~r1|3

= �F21

k Constante elétrica é um conversor 
entre unidades elétricas (carga) e 
mecânicas (força)

Unidade de carga elétrica, tal 
como a unidade de constante “k”
depende de sistema de unidades.
Sistemas mais populares são 
SISTEMA INTERNACIONAL 
(SI) e SISTEMA GAUSSIANO
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Sistemas e unidades

k = 8, 987551787 · 109 N m2

C2

Sistema Internacional

Baseado no sistema MKS (metro, 
quilograma, segundo) 

Unidade de força: 
[F ] = kg ·m · s�2 = N

Unidade de carga elétrica: 
1 Coulomb (1C)

Unidade derivada (unidade 
fundamental é 1 Amperé )

Constante da proporcionalidade 
 em Lei de Coulomb

Sistema Gaussiano

Baseado no sistema CGS 
(centímetro, grama, segundo) 

Unidade de força: 
[F ] = g · cm · s�2 = 10�5N = dyn

Unidade de carga elétrica: 
1 statcoulomb (1 stc) ou
1 unidade eletrostática (1 ues) 

Unidade fundamental

Constante da proporcionalidade 
 em Lei de Coulomb

k = 1

adimensional !
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https://www.youtube.com/watch?v=B5LVoU_a08c&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=B5LVoU_a08c&t=4s
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Statcoulomb vs Coulomb

1 cm

2. Fornecemos a mesma carga para ambas as esferas.

3. Quando a força de repulsão atinge o valor 1 dina 
interrompemos o processo: a carga acumulada na 

cada das esferas tem valor 1stc.

1. Duas esferas condutoras em distancia 1cm uma a 
outra.

Observação: unidade de carga é unidade 

mecânica

F =
q2

R2

[q2] = [F ][R2] = (g · cm · s�2)cm2 = g · cm3 · s�2

[q] = g1/2 · cm3/2 · s�1

Simples assim!

Unidade derivada de unidade fundamental 
1 Ampere. 

Se num fio flui uma  corrente 1 Amperé então a 
carga de 1 Coulomb atravessa uma superfície 
transversal deste fio num intervalo de tempo igual 
a 1 segundo  . 

O problema é que precisamos ainda definir 
1 Ampere. Para definir a unidade da 
corrente precisamos recorrer a força 
magnética entre fios que conduzem a 
corrente elétrica.

Observação: é impossível definir  1 

Coulomb no ambiente de eletrostática!

1A 1A

1C = 1A · 1s
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Definição de 1 Amperé
Dois fios (paralelos e longos) com a 

corrente elétrica interagem
exercendo um a outro a força

F = 2k2 I1I2
�l

d

d

�
l

I1 I2

d

�
l

I1 I2

ATRAÇÃO REPULSÃO

k2 ⌘ µ0

4⇡
= 10�7 N

A2

1 Amperé é a intensidade da corrente 
elétrica que fluindo em dois fios retos, 
longos, paralelos em distancia 1 metro 
causa a força entre eles igual a 

por cada metro de comprimento de fio.
F = 2 · 10�7 N

A constante de proporcionalidade é 
numericamente igual à metade de valor 

da força
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Força entre duas carga de 1 Coulomb cada em 
distancia de 1 metro de distancia tem valor

F = 8, 98 · 109N

Fazendo uma aproximação grosseira

F ⇡ 1010N

Esta força representa o peso de 

106m3 = 106(102dm)3 = 109dm3

agua em campo gravitacional da Terra!

100m

100m

100m

Comentário Razão das constantes

Razão das constantes            tem a dimensão de 
quadrado de velocidade.    


k

k2

�
=

Nm2

C2

A2

N
=

m2 A2

A2 s2
=

m2

s2

Esta velocidade caraterística tem o valor
k

k2
=

8, 987551787 · 109

10�7

m2

s2

=
⇣
2, 99792458 · 108 m

s

⌘2
= c2

c =

r
k

k2

Velocidade da luz aparece como razão das 
unidades elétricas e magnéticas 

Esta observação foi feita por J. C. Maxwell

A velocidade da luz desempenha dois papeis:

1. Representa velocidade de 
propagação de ondas eletromagnéticas

2. É uma constante universal da 
natureza

k/k2
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Princípio da superposição

Os experimentos que envolvem interação 
entre cargas elétricas mostram que a força 
entre cada duas cargas não depende de 
presença de outras cargas.

Esta propriedade é uma propriedade 
fundamental da interação eletromagnética. 
Ela resulta em linearidade das equações do 
campo eletromagnético (equações de 
Maxwell)

Como resultado, a força sobre uma carga 
exercida pelas outras cargas é dada pela soma 
vetorial das forças individuais entre a carga e 
cada das cargas em questão.  

~F =
NX

j=1

k q0qj
~r � ~rj
|~r � ~rj |3

=
NX

j=1

~F0j

~Rj := ~r � ~rj

q0

q1

q2

q3

qN

~rN
~RN

~R3

~r3

~r2

~R2
~r1 ~R1

~F1
~F2

~F3

~FN

~F

~r
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Quantização de carga 
O primeiro conceito de carga elétrica baseio-se 
na ideia de carga considerada como  um fluido 
(portanto infinitamente divisível) que pode se 
deslocar entre corpos materiais.

Em  1923  Robert  A.  Millikan 
(Estados Unidos) foi agradecido 
com Premio  Nobel  por  mostrar 
que existe um valor mínimo da 
carga  elétrica.  O  valor  desta 
carga é

e = 1, 602 · 10�19C

O  Millikan  estudou  a  carga  elétrica  das 
gotículas  de óleo em campo elétrico.  Ele 
concluiu  que  carga  das  gotículas  era 
múltiplo inteiro de carga “e”.

Carga elétrica “e” é a carga de maioria das 
participas elementares elementares: 

elétron
pósitron
próton

q = �e

q = +e

q = +e

O próton na verdade é uma partícula composta 
de partículas menores - quarks. Os quarks  tem
carga fracionar                        e q = ±2

3
e q = ±1

3
e

2

3
e+

2

3
e� 1

3
e = e

2

3
e� 1

3
e� 1

3
e = 0
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Conservação de carga

Conservação de carga foi 
proposta por  Benjamin Franklin  

1706-1790
(inventor de para-raio). 

A carga  elétrica  não  pode  ser 
criada nem destruída. A soma 
algébrica de cargas positivas e 
negativas que participam num 
processo  fisico  permanece 
constante.

Nível macroscópico

Nível microscópico

q �q 0 0
fio condutor

Aniquilação de partícula—anti-partícula 

Produção de pares 

Decaimento radioativo 

e� + e+ ! � ( -e  +  e  =  0 )

� ! �e+ e ( 0 = -e  +  e )

238
92 U !234

90 Th +
4
2 He ( 92e = 90e  +  2e )


