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Roteiro de estudos III

CAMPOS ELÉTRICOS

I. � Introdução:
No Roteiro I falou�se, de maneira bem geral, em campos eletromagnéticos. O que queremos

nesta Introdução é estabelecer o conceito de �campo", conceito básico para o estudo da Eletros-
tática. Newton concebeu o fato de que a força gravitacional atua sobre vastas regiões do espaço
vazio sem a necessidade de qualquer contato entre corpos materiais para propagar a força. O
mesmo é verdade para a força elétrica. Estas forças foram chamadas, por isso, de forças de ação
à distância. Entretanto, não havia compreensão alguma sobre esta extraordinária característica
das forças. De fato, ainda hoje não sabemos por que as forças na Natureza se comportam desta
maneira mas, pelo menos, temos a Teoria de Campos que nos fornece uma descrição conveniente
das forças de ação à distância e uma maneira de efetuar cálculos de modo mais claro e fácil. Tal
descrição é a seguinte: Suponhamos duas cargas Q e q. Dizemos que Q cria certas condições no
espaço às quais q reage sofrendo uma força (cujo sentido depende dos sinais relativos das cargas).
Esta �condição no espaço"é chamada de campo elétrico da carga Q. (É verdade que q também
cria um campo e que Q reage a ele, mas vamos nos concentrar aos efeitos do campo devido a
Q.) Assim, na realidade temos a interação entre as cargas ocorrendo não à distância, como se
acreditava, mas através do campo elétrico criado pelas cargas. A leitura do livro�texto esclarecerá
um pouco mais esta descrição.

Também no Roteiro I você aprendeu a calcular forças elétricas entre cargas puntuais em re-
pouso. A descrição via �campos"nos diz que estas forças são exercidas pelos campos elétricos
criados pelas cargas. Estes campos são vetoriais e, como tal, são caracterizados por um vetor, ~E,
chamado de intensidade do campo elétrico.

Neste capítulo, além de estudar o campo elétrico em termos de seu vetor intensidade, você terá
a oportunidade da analisá�lo através de linhas de força, que constituem uma maneira geométrica
conveniente de visualizar sua con�guração espacial, embora não possuam um signi�cado físico
real. Entretanto, é possível se estabelecer uma correspondência entre as linhas de força e o vetor
~E.

Você também aprenderá a calcular campos elétricos de distribuições discretas e contínuas de
cargas aplicando o Princípio da Superposição. No caso discreto por exemplo, o campo elétrico
resultante é obtido de maneira análoga àquela usada no Cap. 21 para a obtenção de forças elétricas
resultantes deste mesmo tipo de distribuição, ou seja, fazendo�se a soma vetorial dos campos
produzidos por cada carga. Nas distribuições contínuas, o campo elétrico resultante é dado pela
integral vetorial dos campos in�nitesimais produzidos por todos os elementos da distribuição.
Observe que nos dois casos (discreto e contínuo), você estará fazendo essencialmente a mesma
coisa, isto é, somando as contribuições para o campo, das cargas que formam as distribuições.
A montagem e resolução das integrais relativas ao caso das distribuições contínuas são feitas de
maneira muito semelhante as dos problemas de momento de inércia que você estudou no Roteiro
II.

Faz ainda parte deste capítulo o estudo de movimento de cargas e de dipolos elétricos em
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campos elétricos uniformes. O tratamento dispensado ao movimento de cargas em presença de um
campo elétrico constante é muito semelhante ao movimento de um projétil, que você estudou em
Física I, onde se fez uma análise do movimento bidimensional de um objeto lançado obliquamente
no ar. Para ser mais preciso, as equações utilizadas naquele tópico da Física I (eqs. do MRUV),
são combinadas com as equações que envolvem força e campo elétrico na resolução dos problemas,
como você poderá constatar nos exemplos. Na realidade isto ocorre por que há uma grande
analogia entre os dois tipos de problemas. Cargas elétricas colocadas em um campo elétrico
uniforme sofrem uma variação em sua trajetória que depende do sentido deste campo e do tipo de
carga que possuem. Quanto ao dipolo, ele sofre um torque que tende a alinhá�lo com o campo, de
modo que é necessário que um agente externo realize trabalho para mudar sua orientação neste
campo. A equação para este torque é obtida através da mesma de�nição já vista na Física I, na
parte da Dinâmica da Rotação.

É muito importante que você domine o conteúdo deste capítulo, porque na unidade seguinte
serão calculados campos elétricos de distribuições de carga mais complexas com um tratamento
matemático que, embora mais geral, apresenta maior grau de di�culdade. O foco central da
unidade seguinte é a Lei de Gauss, uma das mais importantes do Eletromagnetismo.

II. � Objetivos:
Ao término deste capítulo você deverá ser capaz de:

1) a � Distinguir, no estudo da interação entre cargas elétricas, os pontos de vista de ação
à distância e perturbação de campo, discutindo sua não equivalência e justi�cando a opção pelo
segundo.

b � De�nir o vetor intensidade do campo elétrico ~E.

2) Estabelecer a correspondência entre as linhas de força e o vetor ~E, representando gra�ca-
mente campos elétricos por meio de linhas de força.

3) Usar eq.22�3, juntamente com o Princípio da Superposição, para calcular campos elétricos
originados por distribuições discretas de cargas elétricas.

4) Usar as eqs.22�10 e 22�22 para calcular campos elétricos originados por distribuições con-
tínuas de cargas elétricas.

5) Calcular a acelereção sofrida por uma carga puntual em um campo elétrico, analisando
detalhadamente o movimento da partícula no caso em que o campo for uniforme.

6) Calcular o trabalho necessário para que um agente externo mude a orientação de um dipolo
elétrico colocado num campo elétrico uniforme externo, relacionando este trabalho com a energia
potencial do dipolo e descrevendo suas condições de equilíbrio.
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III. � Procedimento sugerido:
{ Livro�texto: Fundamentos de Física, D. Halliday, R. Resnick e J. Walker, vol. 3, 7a ed.,

LTC, 2007.}

1. Objetivo 1:
a) Leia as seções 22�1 e 2 do livro�texto.
b) Procure certi�car�se de que entendeu a razão pela qual os conceitos de �campo' e de

�ação à distância"não são equivalentes para cargas não�estacionárias.
c) Compare a de�nição do vetor �intensidade do campo elétrico" ~E com a de�nição do vetor

�intensidade do campo gravitacional� ~g.

2. Objetivo 2:
a) Leia a seção 22�3 do livro�texto.
b) Analise com atenção o PR 22�1
c) Responda à pergunta 22�1.
d) Resolva os P 22�2 e 3.

3. Objetivo 3:
a) Leia as seções 22�4 e 5 do livro�texto.
b) Refaça cuidadosamente os PR 22�2 e 3.
c) Responda às perguntas 22�4 e 5.
d) Resolva os P 22�6, 8, 9, 10, 14, 19 e 21.

4. Objetivo 4:
a) Leia as seções 22�6 e 7.
b) O PR 22�4 é essencial. Refaça�o!
c) Responda à pergunta 7.
d) Leia atentamente as "Táticas para soluções de problemas"(pág.31) e resolva os P 22�25,

26, 27, 29, 31, 33, 55 e 84.
e) Responda: Considerando�se a quantização da carga elétrica (a carga unitária elementar

é igual á carga do elétron), como podemos justi�car o procedimento sugerido pela eq.22�10?

5. Objetivo 5:
a) Leia a seção 22�8.
b) Refaça o PR 22�5. Identi�que a semelhança com o movimento de projéteis.
d) Responda à pergunta 22�8.
c) Resolva os P 22�37, 40, 42, 45, 46 e 85.

6. Objetivo 6:
a) Leia a seção 22�9.
b) Estude cuidadosamente o PR 22�6.
c) Responda às perguntas 22�10 e 11.
d) Resolva os P 22�50 e 51.

IV. � Respostas de problemas:

2) (a) 6, 4× 10−18 N ; (b) 20 N/C.

6) (a) 6, 4×105 N/C, em direção à carga negativa; (b) 1×10−13 N , em direção à carga positiva.

8) 1, 7 cm à direita da carga +2q.
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10) 0.

14) (a) x ' 34 cm; (b) Emx ' 2, 2× 10−8 N/C.

26) R/
√

2.

40) (a) ' 71 cm ; (b) 2, 8× 10−8 s; (c) ' 21, 25%.

42) −5e.

46) (a) Sim. (b) Placa superior. (c) Distante ' 2, 73 cm da borda.

50) (a) 0; (b) 8, 5× 10−22 Nm; (b) 0.

4


