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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
No contexto do eletromagnetismo trabalha-se fundamentalmente com corpos 

carregados positivamente ou negativamente. Corpos dotados de carga elétrica 
possuem a capacidade de se atraírem (sinais opostos) ou se repelirem (mesmo sinal).  
 

Um campo de forças é uma grandeza física mais conveniente (e mais exata) 
que a ideia de uma força elétrico assim como um campo gravitacional é um campo 
de forças, ou seja, é a influência que uma ou mais cargas elétricas tem sobre o espaço 
ou outras cargas. Por definição o campo atua de forma que suas linhas de força saem 
da carga positiva e se direcionam para a carga negativa. Com isso uma carga teste  
 

O campo elétrico está diretamente ligado ao módulo da resultante de forças e 
da geometria do sistema que o dão origem, ele é inversamente proporcional ao 
quadrado da distância, ou seja, diminui conforme a distância. E, uma das maneiras 
mais genéricas de se quantificar o campo de uma carga Q é dado pela força que a 
carga exerce nas suas proximidades dividido pelo o seu módulo. 
 

Para detectar a presença de um campo elétrico gerado por uma determinada 
carga elétrica, basta colocar próximo à região uma outra carga 𝑞", chamada carga 
teste (carga de prova), e observá-la movimentar-se em decorrência desse campo.  
Além disso, a intensidade do campo elétrico é quantificável, e o seu módulo E é 
dado pela razão entre a força eletrostática F no ponto P pela carga teste 𝑞". 
Isto é, o módulo do campo elétrico fica  
 

 𝐸 = 𝐹/𝑞"	, (1.1)  

 
Como a força é dada em Newton (N) e a carga de teste 𝑞", em Coulomb (C), 

a unidade do campo elétrico é dada em Newton por Coulomb (N/C)1. O campo 
elétrico é comumente representado pelas linhas de campo, que são traços-curvas que 
partem das cargas positivas indo em direção às negativas, sendo mais concentradas 
na região próxima às cargas. 
  

																																																													
1	)	Em	acordo	com	o	S.I	



	

	 3	

Figura 01. Representação de um campo elétrico através de suas linhas 
equipotenciais. 
 

 𝐸 = 𝐾𝑄/𝑑+	, (1.2)  

onde K é a constante eletrostática do meio e d a distância da carga geradora ao 
ponto que se estuda. K, esta foi concebida empiricamente e é relativa à 
permissividade do meio. Para o vácuo esta constante assume o valor de  
	

 𝐾 = ,
+	-	./	

	, (1.3)  

onde e 𝜖1	é permissividade elétrica do vácuo, dada por	𝜖1 = 	8,85	𝑥	108,9. Observe 
que em outro meio, esta permissividade é admitida com valor 𝜖	diferente do 
apresentado no vácuo.   
 
Potencial elétrico  
 

Uma carga elétrica, quando submetida a um campo elétrico, tem energia 
potencial devido a sua interação com o campo. O potencial elétrico em um ponto é 
definido como a energia potencial por unidade de carga, e a variação da energia 
potencial por unidade de carga é chamada de diferença de potencial (d.d.p.). 
 

Para um deslocamento finito entre dois pontos a e b, utilizamos a equação 
abaixo para expressar a diferença de potencial entre eles.  Onde Va é o potencial no 
ponto a, Vb o potencial no ponto b, e E o campo elétrico. A unidade no S.I. para 
potencial elétrico é o Joule/Coulomb (J/C), que é o chamado Volt (V).	 
 

 ∆𝑉 = 	−	 𝐸=> 𝑑𝑟		 , (1.4)  

 
que em forma diferencial, a equação fica: 
 

 𝐸 = 	−		∇𝑉, (1.5)  
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Por definição, ao se mover no mesmo sentido de E, você se desloca para valores 
decrescentes de V e, movendo-se em sentido oposto ao de E, você se desloca para 
valores crescentes de V. Em casos em que o campo elétrico é constante, assumindo 
o deslocamento de a para b, podemos admitir a diferença de potencial como a relação 
estabelecida pela equação abaixo, onde d representa a distância entre os dois pontos. 
 

 𝑉A − 𝑉B = 	−		𝐸	. 𝑑, (1.1)  

onde d é a distância entre as linhas equipotenciais.  
 

As superfícies em que o potencial elétrico permanece constante são 
denominadas superfícies equipotenciais. Quando dois pontos estão na mesma 
superfície equipotencial a d.d.p. é nula. O campo elétrico é constante e sempre 
perpendicular à superfície equipotencial. 

  
Figura 1: Traços das superfícies equipotenciais para diferentes distribuições de cargas;  

(a) carga pontual; (b) dipolo; (c) duas cargas positivas  
 

Uma limitação da figura é que ela representa as equipotenciais e as linhas de 
força apenas no plano do desenho, no entanto, o campo eletrostático ocupa todo o 
espaço em torno das cargas. Sendo assim, as equipotenciais não são curvas, mas são 
superfícies e existem linhas de força que saem dos dois lados do papel, que não 
conseguimos reproduzir neste tipo de figura. 
 

Existem determinados pontos no espaço em que a diferença de potencial 
(d.d.p) é a mesma. Ao traçar-se curvas ligando todos esses pontos determina-se uma 
superfície equipotencial.  As linhas de campo elétrico formam um ângulo reto com 
as superfícies equipotenciais. Podemos concluir que conhecer as superfícies 
equipotenciais implica em distinguir/determinar o próprio campo elétrico daquela 
região. 
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OBJETIVO  

 
Estudar superfícies equipotenciais, campos elétricos e avaliar técnicas experimentais 
na determinação destes campos.   
 
Materiais necessários 
� 
- Uma fonte de tensão CC – com tensões de até 9 Volts; 
- Conectores com garras (jacaré); 
- Um multímetro para medidas de diferenças de potencial elétrico; 
- Uma cuba de vidro (ou acrílico) transparente; 
- Eletrodos de diversas formas; 
- Um eletrodo circular e uma haste fina para posicionamento vertical; 
- Sulfeto de cobre diluído em água (concentração 0,5 mol/L); 
- Nível de bolha ou smartphone; 
-  Papel milimetrado; 
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 
PARTE I  
Placas paralelas (Técnica 1) 
 

I. Escolher e fixar a escala de mediação do multímetro; 
II. Anotar a tensão e a faixa de medição utilizada;  

III. Determinar o erro máximo para a tensão de entrada; 
IV. Fixar os eletrodos em posição escolhida pelo professor; 
V. Anotar as correntes e DDP para todas as distâncias se as faixas de medição utilizada; 

VI. Avaliar o nivelamento da cuba; 
VII. Medir pontos equipotenciais utilizando o ANULAMENTO da tensão; 
 
PARTE II 
Dipolo (Técnica 2) 
 
 

I. Escolher e fixar a escala de mediação do multímetro; 
II. Anotar a tensão e a faixa de medição utilizada;  

III. Determinar o erro máximo para a tensão de entrada; 
IV. Fixar os eletrodos em posição escolhida pelo professor; 
V. Anotar as correntes e DDP para todas as distâncias se as faixas de medição utilizada; 

VI. Avaliar o nivelamento da cuba; 
VII. Medir pontos equipotenciais utilizando um PONTO FIXO2 (A) e medindo a tensão entre 

o ponto fixo e o ponto (Bi) 
VIII. Encontrar 10 pontos onde a tensão entre A e Bi permanecerá a mesma; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
																																																													
2	VER	ANEXO.	
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PERGUNTAS E DISCUSSÃO  

 
1. Discuta, em detalhes, as possíveis variáveis físicas que afetam cada medida; 
2. Que gráfico você esperava obter ao fazer as equipotenciais e linhas de campo gráfico muda  
3. Discuta como a permissividade do meio iria influenciar as medidas aqui realizadas; 
4. Discuta como o nivelamento da cuba iria influenciar as medidas aqui realizadas; 
5. Discuta como a tensão entre os condutores influencia as medidas e fenômenos aqui 

observados; 
6. Identifique as relações discutidas neste experimento com outros conteúdos já 

estudados no curso (conexão entre disciplinas); 
7. Explique os fenômenos microscópicos envolvidos no experimento; 
8. Identifique na bibliografia técnicas industriais que utilizam aparatos parecidos com 

os usados neste experimento;  
9. Proponha 2 questões acerca do conteúdo e das técnicas tratadas neste experimento; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

																																																													
3	Acesso	em:	https://meuprofessordefisica.com				
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