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CARGA
Propriedade elétrica das partículas atómicas que compõem a matéria.

A carga elementar corresponde ao módulo do valor da carga elétrica
apresentado por um eletrão, 1,602  1019 C (coulomb).

O balão e os fios de cabelo atraem-se devido à diferença da
carga elétrica que apresentam, causada pela fricção.

 Um corpo que apresenta a
mesma quantidade de cargas
elétricas positivas e negativas
uniformemente distribuídas diz-se
eletricamente neutro.
 Um
corpo
encontra-se
carregado eletricamente quando
existe uma desigualdade entre a
quantidade de cargas positivas e a
quantidade de cargas negativas,
provocada por uma transferência
de eletrões.

Fricionando uma vareta de vidro com um pano de seda…

há transferência de eletrões do vidro para o pano…
deixando a vareta de vidro carregada positivamente.

Aproximando essa vareta de
outra, previamente friccionada
com um pano de seda,
verifica-se que a vareta que se
encontra suspensa por um fio
se afasta.

Cargas elétricas
do mesmo sinal
repelem-se.

Aproximando uma vareta de plástico que, por fricção, se encontra
carregada negativamente…
as varetas tendem a aproximar-se.

Cargas elétricas de
sinal contrário atraem-se, originando uma
interação atrativa.
 Durante a fricção, como o pano de lã transfere
eletrões para a vareta de plástico, fica carregado
positivamente, pois o número de cargas negativas
será inferior ao número de cargas positivas.
 Já a vareta de plástico, para onde foram
transferidos os eletrões, fica carregada
negativamente uma vez que o número de cargas
negativas é superior ao número de cargas
positivas.

Neste
processo
há
conservação da carga, isto é, a
soma algébrica da quantidade
de cargas positivas e negativas
permanece constante, ou seja,
a carga total não é alterada.

As forças elétricas atuam sem que haja contacto entre os corpos sendo:
 atrativas entre cargas de sinal contrário…
 e repulsivas entre cargas elétricas do mesmo sinal.
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Carga de prova
Carga criadora

O campo elétrico é a grandeza vetorial
que caracteriza a região do espaço em
torno de uma carga elétrica
estacionária Q.
Colocando nos pontos C e D uma carga
elétrica q com o mesmo sinal, a
presença do campo elétrico manifestase através de uma força elétrica
repulsiva.

O campo elétrico criado por uma carga elétrica
pontual apresenta:

 a direção da linha que une a carga criadora e o
ponto considerado;

 um sentido que aponta para a carga criadora
se esta é negativa e no sentido oposto quando a
carga criadora é positiva;

 uma intensidade que é tanto maior quanto
maior for a carga elétrica da carga criadora e
tanto menor quanto maior for a distância à
carga criadora.

LINHAS DE CAMPO ELÉTRICO
Representam o campo elétrico na região do espaço em torno de uma
carga criadora, indicando a sua direção e sentido, e permitem averiguar a
intensidade do campo elétrico.

Cargas pontuais apresentam linhas de
campo elétrico com uma direção radial,
com um sentido que aponta para fora, se a
carga criadora é positiva, e para a carga
criadora, se esta for negativa e cuja
densidade de linhas aumenta com o
aumento da proximidade à carga criadora.

LINHAS DE CAMPO ELÉTRICO
São linhas imaginárias com origem nas cargas positivas, que terminam
nas cargas negativas e nunca se cruzam. É junto às cargas que se observa
uma maior densidade de linhas de campo.

Um condensador plano é constituído por duas placas planas paralelas (os
pratos do condensador), centradas sobre um eixo comum perpendicular a
ambas e a uma distância entre si muito inferior às suas dimensões.

Entre as placas estabelece-se um campo elétrico uniforme, um campo
elétrico que apresenta a mesma direção, sentido e intensidade em
qualquer ponto da região do espaço onde se faz sentir a sua presença.

As linhas de campo de um campo elétrico uniforme são paralelas,
equidistantes entre si e saem da placa com carga positiva e terminam na
placa com carga negativa.

A força elétrica F exercida numa carga
elétrica pontual q que se encontra num
ponto do espaço sujeita a um campo
elétrico E apresenta:

 a direção do campo elétrico nesse
ponto;

 o sentido do campo elétrico nesse ponto
se a carga for positiva;

 o sentido oposto do campo elétrico se a
carga for negativa;

 uma intensidade tanto maior quanto
maior for a intensidade do campo elétrico
nesse ponto.

CAMPO MAGNÉTICO
Tanto um íman permanente como um eletroíman criam um campo
magnético na região do espaço à sua volta ficando os clipes sujeitos a
forças magnéticas.

Força magnética exercida por um íman e por um eletroíman em clipes metálicos.

O campo magnético é uma grandeza vetorial que caracteriza a região
do espaço, resultante da existência de um íman natural ou de cargas

elétricas em movimento na sua vizinhança. Representa-se por B e a
unidade no SI é o tesla (T).

Campos magnéticos com origem em ímanes
Um íman apresenta sempre dois polos nas suas
extremidades, o polo norte (N) e o polo sul (S),
um dipolo magnético.

Cada pequeno íman, resultante da divisão
de ímanes maiores, continua a apresentar
os polos norte (N) e sul (S).

Um íman colocado numa região onde existe um campo magnético
fica sujeito a uma força magnética.

Entre polos semelhantes as forças magnéticas

Entre polos opostos as forças magnéticas

são repulsivas.

são atrativas.

Linhas de campo magnético
As linhas de campo magnético são linhas imaginárias que
representam o campo magnético numa determinada região do
espaço.

Orientação espacial da limalha de ferro.

Linhas de campo magnético em torno de
um íman em forma de barra.

As linhas de campo magnético:
 nunca se cruzam;
 saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético em
ímanes (considerando-se que são fechadas no seu interior);
 apresentam a direção e o sentido do campo magnético;
 estão mais próximas umas das outras nas imediações do polo de
um íman.

Analisando as linhas de campo magnético, pode caracterizar-se o
campo magnético em cada ponto uma vez que este:
 é tangente à linha de campo magnético que passa nesse ponto;
 tem o sentido da linha de campo magnético que passa nesse ponto;
 é tanto mais intenso quanto maior for a densidade de linhas de
campo magnético na vizinhança desse ponto.
Linhas de campo magnético paralelas e equidistantes traduzem um
campo magnético uniforme.

Linhas de campo magnético uniforme entre os
polos de um íman em forma de C.

Linhas de campo magnético uniforme na zona
central de um íman em forma de ferradura.

O íman das bússolas, colocado numa região onde existe um campo
magnético, alinha-se de acordo com o campo devido à ação de forças
magnéticas que o orientam segundo o campo magnético nesse
ponto.

A Terra apresenta um campo magnético que é gerado no seu núcleo.
Esse campo magnético assemelha-se ao de um íman em forma de
barra.

É o campo magnético terrestre que gera as forças magnéticas que
orientam as agulhas magnéticas das bússolas.

Campos magnéticos com origem em correntes elétricas
Em 1819, Oersted, verificou que a agulha magnética
de uma bússola era desviada quando se aproximava
um fio condutor percorrido por uma corrente
elétrica.
A descoberta de Oersted constitui a primeira
evidência experimental da ligação entre eletricidade
e magnetismo.

Orientação da limalha de ferro num plano horizontal perpendicular
a um longo fio atravessado por corrente elétrica.

Orientação de agulhas
perpendicular a um fio…

… sem passagem de
corrente elétrica.

magnéticas

… com passagem de
corrente elétrica.

num

plano

horizontal

… e linhas de campo magnético
em torno do fio condutor.

Uma corrente elétrica cria um campo magnético à sua volta.

O sentido da corrente que atravessa um fio
determina o sentido do campo magnético.
As linhas de campo magnético em torno do fio são circulares num
plano perpendicular ao fio e centradas neste, sendo o sentido
obtido pela regra da mão direita.

O campo magnético em cada ponto é:
 tangente à linha de campo magnético;
 tem o sentido da linha de campo magnético;
 é tanto mais intenso quanto maior for a corrente elétrica e menor
a distância ao fio.
De acordo com a regra da mão direita, quando o polegar aponta no
sentido da corrente elétrica, o sentido em que os dedos fecham na
mão, indica o sentido das linhas de campo magnético.
Sentido das linhas de campo
magnético obtido pela regra da mão
direita para uma corrente que
atravessa o fio…

… sem passagem de
corrente elétrica.

… com passagem de
corrente elétrica.

Numa espira circular, o campo magnético orienta-se segundo linhas
fechadas, que curvam em redor do fio e passam pelo interior da
espira, excetuando-se a direção do eixo da espira onde o campo
magnético se alinha nessa direção.

Espetro magnético.

Linhas de campo magnético.

Um solenoide atravessado por corrente elétrica origina um campo
magnético semelhante ao de um íman em forma de barra.

Espetro magnético.

Linhas de campo magnético.

Determinação do polo
norte pela regra da
mão direita.

O campo magnético no interior de um solenoide cujo comprimento
seja muito superior ao seu diâmetro é uniforme.

FLUXO DO CAMPO MAGNÉTICO
O fluxo do campo magnético (m)
através da área A, delimitada pela espira,
é proporcional ao número de linhas de
campo que atravessam a espira, sendo
definido pelo produto da intensidade do
campo magnético B, pela área A e pelo
cosseno do ângulo  entre a direção de B
e a direção do vetor n (normal ao plano
da espira).

Espira colocada numa direção oblíqua em
relação à direção de um campo
magnético uniforme B.

Esta relação pode traduzir-se matematicamente por:
Unidades no SI:

m (fluxo do campo magnético) – Wb (weber)
m = B A cos 

B (intensidade do campo magnético) – T (tesla)

A (área delimitada pela espira) – m2 (metro quadrado)

 (ângulo entre a direção de B e a direção normal ao plano
da espira) – rad (radiano)

O fluxo do campo magnético que atravessa uma espira, depende:
• da orientação da espira relativamente ao campo magnético;
• da área de superfície delimitada pela espira;
• da intensidade do campo magnético.
O fluxo do campo magnético será máximo
quando  = 0 pois cos(0) = 1 e m = B A. Isto
acontece quando a espira se encontra orientada
perpendicularmente ao campo magnético sendo
n paralelo ao campo magnético B.
O fluxo do campo magnético será nulo se não
houver linhas de campo magnético a atravessar
a área limitada pela espira, o que acontece
quando ela se encontra paralela ao campo e n é
perpendicular a B ( = 90, cos  = 1).
O fluxo do campo magnético apresentará valores intermédios positivos se
0 <  < 90 e negativos se 90 <  < 180.

O fluxo do campo magnético que atravessa uma espira, depende:
• da orientação da espira relativamente ao campo magnético;
• da área de superfície delimitada pela espira;
• da intensidade do campo magnético.

Quanto maior for a área A da espira, maior o
número de linhas de campo que atravessam a
espira, logo, maior o fluxo do campo magnético.
Quanto maior for a intensidade do campo
magnético B, maior o número de linhas de
campo que atravessam a espira, logo, maior o
fluxo do campo magnético.
O fluxo do campo magnético através de um
conjunto de espiras iguais e paralelas é igual ao
produto do fluxo através de uma espira pelo
número total de espiras.

m, bobina = N m, espira

Força eletromotriz induzida (Lei de Faraday)
Faraday verificou que não é a existência de um campo magnético, ou de um
determinado fluxo de campo magnético, que origina uma corrente elétrica
no circuito, mas sim uma variação do fluxo do campo magnético.

O galvanómetro do circuito 1 indica passagem de corrente
elétrica sempre que a corrente elétrica no circuito 2 varia.

O galvanómetro indica passagem de corrente elétrica
quando o íman se aproxima (A) ou se afasta (B) da espira.

O galvanómetro indica passagem de corrente
elétrica quando se movimenta a espira alterando
a sua direção em relação ao íman.

O galvanómetro indica passagem de corrente
elétrica quando se altera a área delimitada pela
espira.

INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA
Efeito de aparecimento de uma corrente elétrica induzida num circuito
fechado devido à variação do fluxo do campo magnético.
Pode ser obtida:
• movimentando um íman na vizinhança de uma espira e vice-versa;
• variando a orientação da espira em relação ao íman;
• alterando a área de superfície da espira;
• colocando a espira próxima de um circuito cuja corrente elétrica seja
variável.

A corrente elétrica originada num circuito
fechado por indução eletromagnética designa-se
corrente elétrica induzida.

LEI DE FARADAY
O módulo da força eletromotriz induzida numa espira é igual ao módulo da
variação do fluxo do campo magnético por unidade de tempo.
Unidades no SI:

i 

 m
t

i (força eletromotriz induzida) – V (volt)
m (variação do fluxo do campo magnético) – Wb (weber)
t (intervalo de tempo) – s (segundo)

A força eletromotriz induzida é tanto maior quanto:
• maior for a variação do fluxo do campo magnético;
• menor for o intervalo de tempo em que ocorre a variação do fluxo de
campo magnético;
• maior for o número de espiras.
Considerando uma bobina com N espiras iguais e paralelas entre si, o
módulo da força eletromotriz induzida na bobina será expresso por:
i  N

 m
t

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
A corrente elétrica que hoje se utiliza diariamente nas habitações é uma
corrente elétrica alternada, sendo a maior quantidade produzida em
centrais de produção de energia elétrica com recurso a geradores de
corrente alternada, que transformam energia mecânica em energia
elétrica.

Os geradores de corrente alternada
são constituídos por:
 uma bobina (representada por
uma espira);
 colocada numa região onde
existe um campo magnético criado
por um íman;
 que roda relativamente ao
campo magnético pela passagem
da água, do vento ou do vapor de
água.
A rotação origina uma variação do fluxo do campo magnético na bobina que
gera uma força eletromotriz induzida nos terminais da bobina.
 Ligando os terminais da bobina a um circuito exterior fechado origina-se
corrente elétrica no circuito.

Considerando que a bobina roda com uma velocidade angular 
constante, o ângulo , entre a direção normal à superfície de cada espira
da bobina e a direção do campo magnético, irá variar periodicamente em
função dessa velocidade angular, originando uma variação periódica da
força eletromotriz induzida i nos terminais da bobina que pode ser
expressa pela função sinusoidal:

i = 0 sen ( t)
1
2

4
3

TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉTRICA
Para diminuir a energia dissipada no transporte de energia elétrica a
tensão elétrica à saída das centrais de geração elétrica é elevada para
cerca de 40 000 V sendo posteriormente reduzida para cerca de 240 V.

Cabos de alta tensão e centrais de transformação são
fundamentais nesse processo.

TRANSFORMADOR
O transformador é um dispositivo elétrico que permite elevar ou diminuir a
tensão elétrica num circuito.
Os transformadores são constituídos por um
núcleo central de ferro laminado em torno do
qual se encontram enroladas duas bobinas: a
primária e a secundária. Constitui o primário
do transformador o circuito formado pela
bobina primária, que apresenta Np espiras,
ligadas a um gerador de corrente alternada,
enquanto o secundário do transformador é
formado pela bobina secundária, com Ns
espiras, ligada ao circuito exterior.

Exemplo de transformador

A razão entre a tensão de entrada e a de saída do
transformador é dada pela razão entre o número de espiras
em cada uma das bobinas.
US N S

UP NP

De acordo com esta expressão:
• quanto maior for a diferença entre o número de espiras em cada
bobina, maior é a diferença de potencial elétrico à entrada e à saída do
transformador;
• quando o número de espiras do primário é maior do que o número de
espiras do secundário, a diferença de potencial elétrico no primário à
entrada é superior à do secundário e o transformador funciona como
abaixador de tensão;
• se o número de espiras do primário é menor do que o número de
espiras do secundário, a diferença de potencial elétrico no primário é
inferior à do secundário e o transformador funciona como elevador de
tensão.

