
PET EQ explicando:
 

a física eletrostatica

Por que quando esfregamos uma bexiga no cabelo é

possível observar que ela “puxa os fios” e consegue

atrair pedaços de papel? Ou então, você sabe o

motivo de levarmos um choque ao encostar na lataria

de um carro?

 

Tem curiosidade em saber as respostas dessas

perguntas? Para isso, o PET Engenharia

Química montou esse material para você

entender mais sobre Física Eletrostática!



PET engenharia química
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PET EQ é a nossa sigla que significa Programa de Educação Tutorial do curso

de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia Química (FEQUI) da

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Somos uma equipe composta por

estudantes do curso de Engenharia Química e um professor tutor,

desenvolvemos atividades de ensino, pesquisa e extensão. Essas atividades

são acompanhadas e/ou avaliadas pelo Comitê Local de Acompanhamento

e Avaliação (CLAA) e pela Secretaria de Educação Superior do MEC

(SESU/MEC).

Caso você não conheça o grupo que preparou esse

material com muito carinho, sem problemas! Caso você

já nos conheça, muito bom ver você novamente!

Vou apresentar a minha equipe do PET EQ e depois, será

a sua vez, ok?!  

Algumas das nossas atividades são minicursos, palestras,

lives, eventos ciêntificos, projetos de pesquisa e visitas

sociais! Se quiser nos conhecer melhor, é só entrar no

nosso site: http://petequfu.com.br, seguir no instagram:

ufupeteq e até, se inscrever no nosso canal do YouTube:

PET - Engenharia Química UFU.
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Qual a sua idade?

Apresentação

Agora é a sua vez de se apresentar! Gostaríamos de

saber um pouco mais sobre você, conta pra gente!

Qual é o seu nome?

Em qual série escolar você está?

Você sabe nos dizer como a física eletrostática está presente no seu dia a dia

com algum exemplo?

A física eletrostática é a parte da física

responsável pelo estudo das cargas elétricas! E

como há cargas em todos os corpos, esse

conceito está muito presente no nosso dia a dia!

Continue lendo para conferir mais sobre esse

assunto!
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A matéria é composta por pequenas partículas: os átomos. Cada átomo,

por sua vez, é formado por partículas menores ainda, os prótons, os

elétrons e os nêutrons. Os prótons e os nêutrons estão localizadas na

parte central do átomo, ou seja, o núcleo. Os elétrons giram em torno

desse núcleo (como a Terra gira em torno do Sol) em uma região que é

chamada de eletrosfera.

Antes de tudo precisamos relembrar o que são

partículas e definir o que é carga elétrica,

campo elétrico e potencial elétrico para

darmos respostas às nossas dúvidas!

Átomo
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A carga elétrica é uma propriedade física dos prótons (carga positiva) e dos

elétrons (carga negativa), já o nêutron, como o nome já diz, possui carga

neutra. Em um átomo não há predominância de cargas elétricas (o número de

elétrons é igual ao número de prótons), ele será um sistema eletricamente

neutro. Contudo quando ele perde ou ganha elétrons, ele pode ficar eletrizado

positivamente (quando perde elétrons) ou negativamente (quando ganha

elétrons).

Na imagem 1, tanto o algodão

quanto o vidro estão neutros.

No entanto, com o atrito entre eles

(imagem 2), alguns elétrons do vidro

migram para o algodão. Assim, o vidro fica

eletrizado positivamente e o algodão

eletrizado negativamente (imagem 3).

Imagem 1

Imagem 2

Imagem 3
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Uma curiosidade  muito legal sobre as cargas

elétricas é que partículas com cargas iguais se

repelem, por exemplo elétron com elétron (negativo

com negativo) ou próton com próton (positivo com

positivo), mas as partículas com cargas opostas se

atraem (como diz a frase: 'os opostos se atraem',

lembra?) como o elétron com o próton (negativo com

positivo).

Próton + Próton

Elétron + Elétron

Próton + Elétron

Elétron + Próton
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O campo elétrico, por sua vez, pode ser colocado

como a influência da carga elétrica no espaço ao

seu redor. Pense que é como se a carga elétrica

tivesse um campo para poder exercer sua

“mágica”.

Esta imagem representa o campo elétrico

gerado entre duas cargas de sinal igual

(neste caso, positivo), assim, o campo elétrico

'apontará' na direção oposta das cargas

gerando a repulsão elétrica.
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Esta imagem representa o campo elétrico

gerado entre duas cargas de sinais

diferentes (um positivo e um negativo), assim

o campo elétrico 'apontará' sempre na

direção da outra carga gerando a atração

elétrica.

Já o potencial elétrico será a quantidade de

energia necessária para mover uma carga elétrica

de um ponto a outro de um espaço dotado de

campo elétrico.
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A eletrização é um processo capaz de retirar ou ceder elétrons (-) de um

corpo para outro e é semelhante ao que acontece com um átomo, pois são os

elétrons que conseguem se movimentar, já que os prótons (+) e os nêutrons

permanecem no núcleo do átomo!

• Eletrização por atrito: está presente quando esfregamos um objeto no outro

(como o exemplo na página 4);

Agora que você já sabe os conceitos básicos sobre

Física Eletrostática, vamos conhecer o que é

eletrização, um fênomeno muito importante para

a ciência!

Dessa maneira, há três diferentes tipos de eletrização:

Na imagem acima percebe-se que antes do atrito, tanto o vidro quanto a seda

estavam neutros, mas após o atrito a seda ficou eletrizada negativamente e o

vidro positivamente, assim deduz-se que alguns elétrons do vidro migraram para

a seda durante o atrito.
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• Eletrização por contato: acontece quando encostamos um objeto no outro;

• Eletrização por indução: se dá pelo aproximação de um corpo carregado e

um corpo neutro, o corpo carregado é responsável por induzir a

movimentação de elétrons no corpo neutro, tornando-o carregado.

Na imagem anterior o objeto A está neutro, mas o B está eletrizado

negativamente e durante o contato, alguns elétrons do B deslocaram para o

objeto A, assim após afastar os dois objetos pode-se observar que o A ficou

eletrizado negativamente.

Na imagem ao lado, ao aproximar

o tubo (indutor) eletrizado

negativamente, percebe-se que

afasta as cargas negativas de um

lado da esfera e ao conectar a

esfera com o fio terra, alguns

elétrons migram para o solo (b).

Assim, a esfera fica eletrizada

positivamente (d).
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Para isso, temos que ter em mente, que existem corpos isolantes elétricos e

corpos condutores. O que os diferencia é a facilidade com que os elétrons

se movimentam em seu interior.

Os condutores permitem a movimentação dos elétrons em função do espaço

livre que encontram, já os materiais isolantes não possuem esse espaço livre

para as nossas cargas negativas, o que dificulta a movimentação delas, e

consequentemente, a passagem delas por esse material.

Mas agora você deve estar se perguntando: será

que são todos os corpos que possuem a

capacidade de se eletrizar? A resposta é não! A

matéria é muito diversa e possui propriedades que

nos surpreendem!

 

eletrização

Condutores elétricos

Corpos com espaços livres Permite a movimentação dos elétrons

Corpos sem espaços livres

Dificulta a movimentação dos elétrons Isolantes elétricos
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Já aconteceu com você de tocar e alguma pessoa

ou objeto (maçaneta do carro, por exemplo) e

sente um choque? Vou te explicar o porquê issso

acontece!

Exemplo de condutores elétricos: corpo

humano, metais, água, lâmpada, bateria.

Exemplo de isolantes elétricos: borracha,

isopor, vidro, cerâmica, concreto e madeira.

Como o corpo humano é um bom condutor de eletricidade, nós estamos o

tempo todo nos carregando (recebendo elétrons) e descarregando

(transferindo elétrons). Quando a nossa carga (quantidade de elétrons e de

prótons) está diferente do nosso amigo ou do objeto que tocamos, ou seja, nós

estamos mais carregados do que nosso amigo (ou do que objeto), assim,

quando encostarmos no nosso amigo ou/e no objeto, iremos fazer com que

alguns elétrons do nosso corpo sejam transferidos para o nosso amigo ou/e o

objeto, resultando no choque! 

Importante ressaltar que se outra pessoa ou outro objeto estiver mais

carregado que o nosso corpo, ao recebermos elétrons, também iremos sentir o

choque!



11

Se você tem um irmão, um primo ou até conhece alguma criança pequena que

não entende que não pode colocar o dedo na tomada, fale para os adultos

utilizarem protetores nas tomadas para evitar acidentes e converse com a

criança que caso ela coloque o dedo ou um objeto na tomada, ela pode se

machucar gravemente!

como evitar acidentes

Temos que ter muito cuidado e atenção quando o

assunto envolve energia elétrica, pois o choque pode

ser fatal! Por causa disso, vou dar algumas dicas de

alguns cuidados que temos que ter para evitar

acidentes!

Além disso, se você ver uma fiação elétrica exposta na rua, fique longe! E não

solte pipa perto da fiação elétrica!
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Jamais mexa nos equipamentos eletrônicos, como o celular, tablet e a televisão

ou até conecte algum aparelho na tomada com a mão molhada!

Na hora de colocar para carregar, nunca encoste nos pinos do conector! Além

disso, não utilize o celular e o tablet enquanto eles carregam!

Fique atento se encontrar placas como as mostradas abaixo, pois representam

que aquele local tem risco de choque elétrico. Logo, mantenha distância e tome

cuidado!
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Quando esfregamos o balão na nossa cabeça emprestamos alguns dos nossos

elétrons e ele fica negativamente carregado. Esse desequilíbrio de carga

elétrica é a energia estática. Neste caso ela foi formada pelo atrito.

Lembrando que quanto mais seco o ar, mais eletricidade estática

teremos.

Agora, você já consegue ter uma ideia da resposta

da pergunta que colocamos no começo deste

material! 

Como a Física Eletrostática está presente no seu dia a dia?

+-
+-
+-+-

+--+ ++ +-
+-
+-+-

Atrito
Ambos estão neutros Cabelo eletrizado

positivamente

- -

Balão eletrizado

negativamente

Revisando:
Corpo neutro:  quantidade de prótons ( + )  = quantidade de elétrons ( - ).

Corpo eletrizado positivamente: quantidade de prótons > quantidade de elétrons.

Corpo eletrizado negativamente: quantidade de prótons < quantidade de elétrons.

Física eletrostática no cotiano
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A situação do carro, também é mais comum acontecer em dias mas secos: o

carro em movimento fica eletrizado por atrito com o ar e ao parar, a carga se

forma na lataria do carro e permanece nela, pois os pneus são materiais

isolantes (materiais que não possuem a propriedade de permitir que cargas

elétricas passem por eles). Nessas condições a pessoa que tocar na lataria do

carro levará um pequena choque, pois as cargas presentes na lataria irão

passar para o seu corpo, constando o fenômeno de eletrização por contato.

Além disso, quando o clima está mais seco você deve ter percebido que seu

cabelo fica mais 'arrepiado' (o famoso frizz). Isso ocorre, por causa do atrito da

toalha com o cabelo ao secá-lo, ou até mesmo entre o pente e o cabelo que

provoca o fenômeno de eletrização por atrito. Atualmente, existem alguns

pentes de cabelo que são isolantes, evitando com que o cabelo fique

arrepiado.
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Antes de realizar esse experimento, siga os seguintes

passos: 

1) Chame um adulto para te ajudar! 

2) Enquanto estiver realizando os experimento, não

toque em outros materiais e esteja devidamente

calçado, para evitar que você descarrege seu corpo.

3) Após terminar o experimento, tire uma foto e envie

para os amigos!

Todo experimento deve ser feito com muito cuidado e atenção, pois

pode ser perigoso! Sempre esteja acompanhado por um responsável!

Caso você tenha alguma dúvida, é só digitar no

Youtube PET Engenharia Química UFU e procurar

o vídeo com o nome: PET Ensinando o ABC - Física

Eletrostática, que faremos as experiências com você!
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Passo a passo:

1) Atrite com força o papel higiênico com o canudo em um único sentido e

várias vezes (a fim de eletrizá-lo por atrito).

2) Agora, coloque o canudo em uma superfície como: uma porta de madeira,

ou em uma janela de vidro. 

3) Perceba que o canudo fica grudado na superfície.

Agora que você seguiu os passos anteriormente,

que tal fazer o experimento?

Papel higiênico

Canudo

Material:

Experimento do canudo
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Passo a passo:

1) Com a ajuda de um responsável dobre algumas vezes a sacolinha e corte,

no formato de um anel. 

2) Encha a bexiga (não muito para não estourar).

3) Esfregue a bexiga em um cabelo seco e limpo e também, o anel de

sacolinha pástica.

4) Solte o anel de sacolinha no ar e coloque a bexiga abaixo dela.

5) Agora é só não deixar o anel de sacolinha cair no chão e permanecer

fluando sobre a bexiga.

Uma bexiga

Uma sacolinha de plástico

Uma tesoura sem ponta

Material:

Levitação Eletromagnética Caseira
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Passo a passo:

1) Passe o tecido de algodão em um único sentido várias vezes nos fios de

Nylon (a fim de eletrizá-los por atrito).

2) Esfregue o tecido de algodão no tubo de PVC várias vezes (a fim de

eletrizá-lo por atrito).

3) Rapidamente, jogue os fios de Nylon para cima e coloque o tubo de PVC

abaixo dos fios.

4) Agora é só não deixar os fios de Nylon caírem no chão e permanecerem

flutuando sobre o tubo de PVC.

Um experimento bônus para você!

Um tubo de PVC

Fios de Nylon

Tecido de algodão

Material:
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Quando esfregamos o balão na nossa cabeça

emprestamos alguns dos nossos elétrons e ele

fica cheio de cargas negativas (eletrização por

atrito). E o nosso cabelo que perdeu a parte

negativa vai ficar cheio de cargas positivas

(como pode ser visto na página 13). Como você

já deve ter escutado, os opostos se atraem

(informado na página 5), e por isso que o balão

gruda/atrai o nosso cabelo.

Antes de explicar cada experimento, ao esfregar a

bexiga no seu cabelo no experimento 02, você

percebeu que quando afastou a bexiga do cabelo

os fios de cabelo foram atraidos para ela? Vou

explicar o porquê isso acontece!

Aprendemos que a bexiga atrai nosso cabelo, mas

por que será que ela faz a sacolinha plástica

flutuar e por que o bastão faz  os fios de nylon

flutuarem? Continue lendo que irei explicar o

motivo disso na próxima página!
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Agora, na experiência do canudo (experiência 01), quanto esfregamos o papel

higiênico no canudo, ambos inicialmente neutros, mas com o atrito alguns

elétrons do papel higiênico migraram para o canudo, deixando o canudo

carregado negativamente e o papel higiênico positivamente.

Quando esfregamos esses materiais seja no cabelo ou em algum pedaço de

tecido, todos eles ficam cheios de cargas negativas. Assim, como estão

carregados com a mesma carga, eles se repelem.  Isto quer dizer que ao serem

aproximados haverá uma força de repulsão entre eles que se opõe à

aproximação (página 5) . Por isso, que o bastão faz os fios de nylon flutuarem e

o mesmo acontece com a bexiga e os pedaços de plástico. 

+--+ +--+

-++
-
+
-
+

-++
-
+
-

+

+-  + +-  +

 -

 -

E quando colocamos o canudo na superfície (que está neutra), os elétrons em

excesso do canudo afastam os elétrons presentes na superfície e ligam-se aos

prótons nela. Por isso, o canudo fica grudado na superfície mesmo estando na

vertical, pela atração entre prótons (da superfície) e elétrons (do canudo).
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Para fixar o que aprendemos hoje, vamos fazer uma atividade?

1) Ligue as palavras com seus respectivos significados: 

Processo capaz de retirar ou ceder elétrons de um

corpo para outro.  

Eletrização

Cargas elétricas

 É uma propriedade física dos prótons e dos elétrons.

Isolantes

Condutores

Elétrons

Permitem a movimentação dos elétrons.

Não possuem espaço livre para a cargas negativas

movimentarem.

Partículas negativas que compõe os átomos.

2) Ache as palavras da atividade anterior no caça-palavras a seguir:
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3) Leia as dicas e, em seguida, preencha a cruzadinha:

2.Partícula negativa de um átomo;
3. Energia necessária para mover uma carga elétrica de um ponto
a outro;
5. Partícula neutra de um átomo.

1.Partícula positiva de um átomo;
4. Região do espaço que sofre influência de cargas elétricas.

Palavras em horizontal:

Palavras em vertical:
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Espero que você tenha gostado do material e

aprendido bastante! Para assistir o vídeo sobre

esse tema, é só digitar 'PET - Engenharia Química

UFU' no YouTube!

PET - Engenharia

Química UFU

@ufupeteq http://petequfu.com.br

PET Engenharia

Química - UFU


