
  



  

ENERGIA POTENCIAL ELÉTRICA

● Toda carga elétrica produz um campo elétrico que se 
permeia pelo espaço, sendo capaz de produzir forças de 
atração ou repulsão sobre outras cargas elétricas. A interação 
entre cargas dá origem a uma energia potencial.



  

● Sozinha, uma carga não apresenta energia potencial elétrica.
● É uma grandeza escalar.
● A unidade de energia potencial eletrica é o Joule (J).



  

POTENCIAL ELÉTRICO

● Potencial elétrico ou tensão elétrica é a quantidade de energia 
necessária para mover uma carga elétrica unitária entre dois 
pontos distintos de uma região dotada de um campo elétrico.



  

● O potencial elétrico é uma grandeza física escalar medida 
em volts (V), que equivale a joules por coulomb (J/C) em 
unidades SI.



  

IMPORTANTE

● Energia potencial elétrica não é a mesma coisa que 
potencial elétrico: energia potencial elétrica é observada 
em pares de cargas e potencial elétrico é observado em 
cargas unitárias.



  

DIFERENÇA DE POTENCIAL

● Para entender a diferença de potencial imagine um corpo: 
uma extremidade positiva (perdeu elétrons) e outra negativa 
(ganhou elétrons). O desequilíbrio nesses pontos é chamado 
de diferença de potencial.

● A unidade de diferença de potencial é o Volt (V).



  



  

TRABALHO DA FORÇA ELÉTRICA

● Força elétrica é aquela que atua quando uma carga elétrica é 
movida de um ponto A para um ponto B, dentro de um 
campo elétrico.

● Para medir o trabalho que essa força tem nesse 
deslocamento, utilizamos:



  

● Quando esse valor resultar em um numero positivo, temos 
um trabalho motor. Quando resultar em um numero 
negativo, temos um trabalho resistente.

● A unidade de trabalho é o Joule (J).



  

SUPERFÍCIES EQUIPOTENCIAIS

● É o lugar geométrico dos pontos que apresentam a mesma 
tensão.

● Para cargas puntiformes, superfícies equipotenciais serão o 
conjunto de pontos que apresentam a mesma distancia dessa 
carga.



  

● Na imagem acima temos a carga no centro, linhas de força e 
3 de suas superfícies equipotenciais.

● Note que as linhas de força são perpendiculares as 
superfícies equipotenciais e isso não serve apenas para 
cargas puntiformes. É uma regra geral das equipotenciais.



  

● O trabalho para levar uma carga de um ponto de uma 
superfície equipotencial para outro ponto dessa mesma 
superfície é nulo.

● O trabalho para levar uma carga de uma superfície para 
outra não é nulo e depende da diferença de potencial entre 
essas superfícies.



  

EQUILÍBRIO ELETROSTÁTICO
● Não ocorre movimentação ordenada de cargas.
● As cargas elétricas estão concentradas na superfície do 

condutor.
● Todos os pontos do condutor estão sobre mesmo potencial.
● Todos os pontos no interior do condutor apresentam campo 

elétrico nulo.



  

ESFERA CONDUTORA EM E.E.

● O potencial elétrico é igual tanto na superfície, quanto em 
todos os pontos internos.

● Toda esfera condutora uniformemente carregada se 
comporta, para pontos externos, como uma carga puntiforme 
colocada em seu centro. 



  

● Para calculo de tensão no interior da esfera e na sua superfície 
usamos:

   

, onde R é o raio da esfera.
● Para pontos externos:

, onde d é a distancia maior que o raio da esfera.



  

GERADOR DE VAN GRAAFF

● O gerador constitui-se de um motor capaz de movimentar 
uma correia feita de material isolante.

●  Esse equipamento foi indispensável para condução das 
pesquisas sobre a constituição dos átomos e pesquisas 
nucleares.



  

● A correia atrita-se na parte inferior com uma escova metálica ligada 
ao eletrodo negativo ou positivo de uma fonte. Esse movimento 
eletriza a correia por atrito, que sobe pelo lado esquerdo eletrizada. 
Ao chegar à parte superior, a correia toca uma segunda escova, que 
está em contato com a camada esférica do gerador. Cargas elétricas 
de sinal oposto ao da correia penetram por ela, deixando a esfera do 
gerador eletricamente carregada e capaz de gerar altas tensões 
elétricas ao seu redor.



  

CONDUTORES E ISOLANTES
● Condutores são aqueles materiais que apresentem uma 

grande quantidade de elétrons livres, possibilitando sua 
movimentação quando aplicada uma diferença de 
potencial. Metais como cobre, platina e ouro são bons 
condutores.

● Isolantes são aqueles materiais em que os elétrons estão 
fortemente ligados ao núcleo do átomo, dificultando sua 
condução. A borracha, cerâmica e vidro são exemplos de 
materiais isolantes.



  

       Alumínio                                                Borracha

●

     bom condutor                                           bom isolante       
        



  

CORRENTE ELÉTRICA
● Corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas no 

interior de um determinado material condutor, quando 
aplicada uma diferença de potencial. 

● Em outras palavras, corrente elétrica é quantidade de carga 
que atravessa um condutor por segundo.



  

CORRENTE CONTÍNUA
● Uma corrente é considerada contínua quando não altera seu 

sentido, ou seja, é sempre positiva ou sempre negativa. A 
corrente oriunda de pilhas e baterias é contínua.



  

CORRENTE CONTÍNUA 
CONSTANTE

● Chama-se contante pois seu valor não muda ao longo do 
tempo.



  

CORRENTE CONTÍNUA PULSANTE
● Passa periodicamente por variações, embora não mude de 

sinal (positivo para negativo, ou ao contrário).



  

CORRENTE ALTERNADA
● É aquela em que o sentido da corrente é invertido de tempo 

em tempo em função da inversão da polaridade de tensão 
aplicada ao condutor.

● É a corrente que temos nas tomadas de nossas residencias.



  

SENTIDO REAL E CONVENCIONAL 
DA CORRENTE ELÉTRICA

● O sentido real é aquele em que os elétrons (cargas 
negativas) andam em direção ao potencial elétrico positivo.

● O sentido convencional, o mais usual, é aquele em que os 
elétrons partem do polo positivo em direção ao polo 
negativo.



  

EFEITOS DA CORRENTE 
ELÉTRICA

● Aquecimento;
● Surgimento de campo magnetico;
● Geração de luz;
● Contrações musculares, caso entre em contato com seres 

vivos;



  

CÁLCULO DE CORRENTE 
● A intensidade da corrente elétrica é determinada pela razão 

entre a quantidade de cargas elétricas, que atravessam uma 
determinada seção de um condutor, pelo tempo gasto na 
passagem dessas cargas.

● A unidade de corrente é o Ampere (A).



  

EXERCÍCIOS



  

EXERCÍCIO 1
Vamos supor que temos uma partícula carregada com carga q = 4 μC e que ela 
seja colocada em um ponto A de um campo elétrico cujo potencial elétrico seja 
igual a 60 V. Se essa partícula ir, espontaneamente, para um ponto B, cujo 
potencial elétrico seja 20 V, qual será o valor da energia potencial dessa carga 
quando ela estiver no ponto A e posteriormente no ponto B?

a) 2,4 x 10-4 J e 8 x 10-5J

b) 2,2 x 10-5 J e 7 x 10-4J

c) 4,5 x 10-6 J e 6 x 10-1J

d) 4,2x 10-1 J e 4,5 x 10-7J

e) 4 x 10-3 J e 8,3 x 10-2J



  

EXERCÍCIO 2
 Determine a energia potencial elétrica de uma carga elétrica colocada em um 
ponto P cujo potencial elétrico é 2 x 104 V. Seja a carga igual a -6 μC.

a) -12 J

b) 0,012 J

c) -0,12 J

d) -12 x 10-6

e) 1,2 x 10-3 J



  

EXERCÍCIO 3
 (UFSM-RS) Uma partícula com carga q = 2 . 10-7 C se desloca do ponto A ao 
ponto B, que se localizam numa região em que existe um campo elétrico. 
Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho igual a 4 . 10-3 J 
sobre a partícula. A diferença de potencial VA – VB entre os dois pontos 
considerados vale, em V:

a) -8 x 10-10V

b) 8 x 10-10V

c) -2 x 104V

d) 2 x 104V

e) 0,5 x 10-4V



  

EXERCÍCIO 4
Pela secção reta de um condutor de eletricidade passam 12,0 C a cada minuto. 
Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica, em ampères, é igual a:

a) 0,08

b) 0,20

c) 5,00

d) 7,20

e) 120



  

EXERCÍCIO 5
Uma corrente elétrica com intensidade de 8,0 A percorre um condutor metálico. 
A carga elementar é |e| = 1,6.10-19 C. Determine o tipo e o número de partículas 
carregadas que atravessam uma secção transversal desse condutor, por segundo, 
e marque a opção correta:

a) Elétrons; 4,0.1019   partículas

b) Elétrons; 5,0.1019   partículas

c) Prótons; 4,0.1019   partículas

d) Prótons; 5,0.1019   partículas

e) Prótons num sentido e elétrons no outro; 5,0.1019   partículas



  

EXERCÍCIO 6
Avalie as seguintes afirmações sobre as superfícies equipotenciais:

I – O ângulo formado entre as linhas de campo elétrico e as superfícies equipotenciais é sempre 
menor ou igual a 90º.

II – Se uma carga elétrica de prova move-se entre duas linhas equipotenciais, partindo de uma 
superfície de maior potencial para outra de menor potencial, sua energia cinética aumenta.

III – A intensidade do potencial elétrico de uma carga puntual é inversamente proporcional à 
distância da carga de prova.

Estão corretas:

a) I e III

b) I e II

c) II e III

d) I

e) III



  

EXERCÍCIO 7
(PUC-SP) Um campo elétrico é criado por uma carga puntiforme. As superfícies 
equipotenciais são concêntricas, com centro na carga. Considerando superfícies 
equipotenciais cujos correspondentes valores do potencial diferem por uma 
constante (por ex. 20, 18, 16, 14, …), podemos afirmar que essas superfícies se 
apresentam:

a) igualmente espaçadas;

b) cada vez mais espaçadas, à medida que a distância à carga aumenta;

c) cada vez mais juntas, à medida que a distância à carga aumenta;

d) mais afastadas ou mais juntas, dependendo do valor da carga que cria o campo;

e) n.d.a.



  

EXERCÍCIO 8
(UNIV DE SÃO CARLOS – SP) Duas esferas condutoras eletrizadas se 
atraem quando estão situadas a uma certa distância. As esferas são postas 
em contato e, em seguida, colocadas na posição original. Podemos afirmar 
que a força após esse processo é:

a) atrativa.

b) trativa se as cargas elétricas inicialmente tiverem sinais contrários.

c) repulsiva se as quantidades de carga elétrica inicialmente tiverem 
módulos diferentes.

d) repulsiva.

e) atrativa se as cargas elétricas inicialmente tiverem o mesmo sinal.
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