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O elétron
Os elétrons existem desde os primeiros instantes do Big Big, a grande expansão que deu origem
ao Universo. Isto há mais de 14 bilhões de ano!
Sabe-se hoje que os elétrons pertencem à família das “partículas fundamentais” ─ por que não
são constituídas de outras partículas menores.
O nome se deve ao cientista irlandês G.J.Stoney (1826-1911) que os
batizou de “elétrons” antes mesmo que eles fossem descobertos, em
1897, pelo cientista britânico J.J.Thomson (1856-1940) e sua equipe
de pesquisa.
Thomson descobriu que os elétrons eram partículas com cargas
negativas e que tinham origem na matéria. Mas não conseguiu medir a
sua massa. Aproximadamente duas décadas depois, após a
determinação da carga elétrica do elétron, a sua massa pode ser
determinada:
0,0000.................009,1 kg ou seja : 9,1 x 10-31 kg!

O átomo.
Com a descoberta do elétron, começa a quebra do paradigma do átomo como a menor porção
indivisível da matéria. O próton foi descoberto logo depois do elétron; mais tarde, foi a vez do
nêutron.
De descoberta em descoberta, o átomo deixou de ser a menor porção da matéria.

Próton. Em 1886, modificando os aparatos usados por Thomson na
descoberta do elétron, o cientista alemão Eugen Goldstein (1850-1930)
detectou a existência de uma partícula com carga positiva, com massa
1840 vezes maior do que a do elétron. Estava descoberto o próton.
Núcleo atômico. Em 1911, o cientista inglês Ernest Rutherford (18711937) descobriu, experimentalmente, a existência do núcleo atômico.
Um núcleo denso de prótons (cargas positivas) envolto por região a
eletrosfera─onde os elétrons (cargas negativas) girariam ao redor do
núcleo, como os planetas ao redor do Sol no Sistema Solar.
Nêutron. Em 1932, o cientista britânico James Chadwick (1891-1974)
descobriu o nêutron,cuja existência fora previsto por Rutherford em
1920.
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Assim, o átomo deixou de ser aquela partícula indivisível e uno, mas constituídos de partículas
menores: prótons, nêutrons e elétrons.

Modelos atômicos.
Modelo atômico de Thomson

Para Thomsom o átomo era uma mistura de quantidades iguais de cargas positivas e elétrons,
garantindo o equilíbrio elétrico. Se houvesse mais prótons, o átomo seria positivo; se o numero de
elétrons fosse maior, o átomo seria negativo.

Modelo atômico de Rutherford

Rutherford modificou o modelo de Thomson. Para ele o átomo seria um imenso vazio; o centro era
ocupado por um pequeno, mas um denso núcleo positivo. Os elétrons girariam ao redor do núcleo
como os planetas ao redor do Sol.
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Modelo atômico de Bohr.

A teoria eletromagnética da radiação não sustentava o modelo de Rutherford. Por esta teoria os
elétrons, girando ao redor do núcleo, emitiriam energia e, perdendo energia, deveriam colapsar com
o núcleo. Não era isso o que ocorria. Os átomos permaneciam estáveis.
O cientista dinamarquês Niels Bohr (1885 – 1962), fundamentado na Teoria Quântica da Radiação de
Max Planck, propôs alterações na eletrosfera proposta por Rutherford.
1) Níveis estacionários de energia. Nos átomos os elétrons estão confinados em níveis
de energia estáveis ou “órbitas estacionárias circulares ao redor do núcleo. Nelas os
elétrons não irradiam energia. O elétron não pode ter qualquer valor de energia, mas
somente ao correspondente a cada órbita ou nível de energia. A diferença de energia
entre dois níveis define um “quantum” (ou pacote) de energia.

2) Salto quântico. No processo da excitação atômica, um elétron ao absorver um
“quantum” de energia, salta (salto quântico) para um nível superior de energia (mais
afastado do núcleo) que depende do quantum de energia absorvido. Na des-excitação
atômica, o elétron retorna ao nível original de energia, emitindo um fóton ( luz ou
outra radiação) com o mesmo quantum de energia absorvida.. É desta maneira que
ocorre a emissão de luz numa lâmpada incandescente, fluorescente e até mesmo no
fogo.
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Modelo atômico de Bohr-Sommerfeld

Os cientistas descobriram a existência de “sub-níveis de energia” próximos do nível de energia das
“orbitas estacionárias” do modelo de Bohr. Em 1916, Arnold J.W.Sommerfeld ( 1868-1951), cientista
alemão, para explicá-los, propôs a existência de órbitas elípticas (além das circulares) para cada nível
estacionário. Diferentemente das órbitas circulares, nas elípticas a velocidade média depende da
excentricidade da elipse; assim, como para diferentes velocidades média correspondem diferentes
energias, a existência de órbitas elípticas explicaria os sub-níveis de energia.

Modelo Orbital
1.- Em 1923, o cientista Frances Louis de Broglie (1892-1987) desenvolveu uma teoria, comprovada
experimentalmente, na qual ele apresenta o caráter ondulatório da matéria em movimento. Assim, os
elétrons seriam ondas estacionárias ao longo das órbitas.
2.- Então, “se o elétron viaja como onda, seria possível determinar a sua posição exata”? O cientista
alemão Werner Heisenberg (1901 – 1976) responde negativamente, desenvolvendo uma teoria
denominada Princípio da Incerteza. Por este princípio, a quantidade de movimento e a posição de um
elétron no átomo jamais podem ser determinadas com exatidão. Conseqüência: os elétrons não
podem se mover com órbitas definidas ao redor do núcleo.
3.- Considerando estas hipóteses, o cientista austríaco Erwin Schrodinger ( 1887-1961) desenvolveu
uma serie de equações ─ chamadas “funções de onda” ─ para o elétron. Essas funções determinam
regiões no espaço ao redor do núcleo ─ chamadas orbitais ─ nas quais é alta a probabilidade de se
encontrar um elétron. Os orbitais (não confundir com órbitas que são trajetórias fechadas em torno
do núcleo) são parecidos a “nuvem de elétrons”; a área mais densa dessa “nuvem” é onde a
probabilidade de se encontrar um elétron é máxima.
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Assim, no modelo mais recente – Modelo Orbital ou Nuvens de elétrons - os elétrons continuam ao
redor do núcleo, com seus níveis de energia, porem descritos com mais precisão.

Prótons e nêutrons.
Os prótons [cargas elétricas positivas] e os nêutrons [sem carga elétrica] formam o núcleo atômico e
junto com os elétrons [cargas elétricas negativas], compõem todos os átomos.

Praticamente, eles possuem massas iguais, m = 1,67 x 10-27 kg, mas 1840 vezes maior do que a de um
elétron.
Diferentemente dos elétrons, os prótons e os nêutrons, NÃO são partículas elementares, pois são
constituídos de outras partículas menores denominadas “quarks”.
Quark é uma partícula elementar; um dos elementos básicos que
constituem a matéria. Existem seis tipos de quark assim denominados:
quark up, quark down, quark strange, quark charmed, quark botton e
quark top. O proton é constituido de dois quarks up e um quark down; o
neutron, de dois quarks down e um quark up.

Carga elétrica elementar.
A carga elétrica é uma propriedade física essencial para a existência de interações eletromagnéticas,
como as que colocam em funcionamento os motores elétricos, as televisões, os telefones, etc.
Existem dois tipos de cargas elétricas: aquela do elétron ─ carga elétrica negativa ─ e a do proton ─
carga eletrica positiva.
As cargas elétricas, tanto positiva como negativa, têm a mesma intensidade. Uma vez determinada a
carga elétrica do elétron, sabe-se a do proton, porém com sinal inverso ou seja, a carga do eletron é
negativa e o proton, positiva, porém ambos com mesma intensidade.

A carga elétrica elementar
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Sir JJ Thomson em 1897 finalizou um experimento no Laboratório
Cavendish em Cambrigde, Inglaterra, quando foi confirmada a
existência do elétron e de sua carga elétrica negativa. Porém nem a
massa [m] nem a carga [e] do eletron foi determinada, mas sim a
razão [e/m] entre a sua carga e a sua massa.
Somente duas décadas depois, o americano Robert Millikan (18681953) e sua equipe, depois de muitos experimentos, determinou que a
menor carga elétrica – por isso, chamada de carga elementar [e] – era
a carga do elétron.
Carga do elétron: e = -1,6 x 10-19 C
onde C = coulomb, unidade de carga elétrica no Sistema Internacional
de Unidades. Conhecido a carga elétrica “e” do eletron e a razão [e/m],
determinou-se – indiretamente – a massa do eletron:
Massa do elétron = 9,1 x 10-31 kg.
Atualmente, a Física das Partículas Elementares propõe a existência de cargas fracionárias, por
exemplo partículas como os “quarks” que, dependendo do tipo, têm cargas ± 1/3 e ± 2/3 da carga do
elétron. Será que o elétron vai perder o privilégio de ter “carga elementar”?

Força elétrica.
As cargas elétricas interagem entre si e desta interação surge a “força elétrica”.
A força elétrica age à distância; não é necessário contato mecânico entre as cargas.
A força elétrica pode ser de atração ou repulsão.
Cargas de mesmo sinal se repelem.
Cargas de sinais opostos se atraem.
Todos os elétrons possuem cargas iguais e negativas, por isso, entre si, eles se repelem; o mesmo
ocorre com os prótons entre si.
Mas, os prótons e os elétrons exercem, entre si, força de atração mútua.

Lei de Coulomb
Mais de um século antes da descoberta do elétron, em 1785, o
cientista Frances Charles Augustin de Coulomb (1736-1806),
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utilizando uma balança de torção, confirmou experimentalmente
que as cargas elétricas se atraem ou se repelem com intensidade
inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa.

A expressão a seguir representa o que se denominou de Lei de
Coulomb:
F = k [Q1Q2]/d²
Onde Q1 e Q2 são as intensidades das cargas elétricas, d é distância
entre elas e k é uma constante de proporcionalidade. Uma outra
maneira de verbalizar esta lei é: a força elétrica é diretamente
proporcional às intensidades das cargas elétricas e inversamente
proporcional ao quadrado da distância.
Isto significa se a distância entre as cargas for aumentada duas vezes,
a intensidade da força elétrica diminui quatro vezes.

Eletrização.
Todos os corpos são feitos de uma enorme quantidade de átomos e estes, de protons, eletrons e
neutrons. Os corpos possuem uma imensidão de cargas elétricas, mas não é fácil perceber seus
efeitos. Isto se deve ao fato dos corpos possuirem ─ normalmente ─ iguais quantidades de protons
(cargas positivas) e eletrons (cargas negativas); esta igualdade implica no equilíbrio de cargas
elétricas, e assim, o corpo se apresenta eletricamente neutro; quando este equilíbrio for rompido, o
corpo é dito estar eletricamente carregado ou eletrizado
O equilíbrio é rompido quando alguns eletrons são transferido do ou para o corpo.
Por que transferência de elétrons e não de prótons?

Por que os protons encontram-se presos núcleo atômico e os elétrons sendo periféricos podem ser
transferidos de um corpo para outro mais facilmente..
O processo de eletrizar ou de carregar um corpo é denominado eletrização.
Estado de eletrização
Corpo eletrizado ou

Balanço
Mais protons do que

Processo de eletrização
O corpo cede eletrons;
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carregado positivamente
Corpo eletrizado ou
carregado
negativamente

elétrons
Mais elétrons do que
protons

ele fica com “falta de elétrons”.
O corpo recebe eletrons ;
ele fica com “excesso de elétrons”.

Exemplo de eletrização.

.
Quando um canudinho é atritado com um pedaço de papel sulfite, todos bem secos,
alguns elétrons dos átomos existentes na superfície do papel são transferidos para o
canudinho.O átomo de onde um elétron saiu fica positivo (falta de elétron) e o átomo
que absorveu o elétron fica negativo (excesso de elétron). Assim, como os elétrons saem
do papel e se transferem para o canudinho, o papel fica positivo (falta de elétrons) e o
canudinho fica negativo (excesso de elétrons).
O processo de eletrização não cria cargas elétricas, pois a eletrização resulta da transferência de um
corpo para outro. O corpo que cede X elétrons fica positivo (falta de X elétrons) e o corpo que
recebeu X elétrons fica negativo (excesso de X elétrons).

Condutores e isolantes elétricos
Em alguns materiais, como o metais, muitos elétrons têm liberdade de movimento; estes elétrons são
denominados de “elétrons livres” e resultam da forma como os átomos se unem para formar o
material.
Por isso os metais são conhecidos como “condutores elétricos”.
No vidro, no papel, no canudinho a forma de ligação atômica não dá margem ao surgimento de
“elétrons livres”. Por isso esses materiais são denominados “isolantes elétricos”.

Série Tribo elétrica
Na eletrização é importante ter a noção de qual material ficará com excesso de elétrons (ou com
cargas negativas) e qual ficará com falta de elétrons (ou excesso de prótons, portanto com cargas
positivas). Para isto a Série Triboelétrica é de grande auxílio.
Na eletrização por contato ou por atrito [o atrito apenas reforça o contato] alguns materiais têm
tendência de "perder" elétrons [ou recebê-los] quando em contato com materiais diferentes.
Estabeleceu-se, deste modo, uma relação de materiais de modo que, colocados na vertical, o material
que se situar na parte superior cede elétrons para o que se situar logo abaixo.
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Mais positivo
Pele humana ( mão)
Vidro
Cabelo humano
Nylon
Lã
Pele de gato
Seda
Papel
Acrilico
Balão de latex
Celuloide
Plastico
PVC
Mais negativo
Exemplo: atritando-se PAPEL com PVC, o papel ficará com carga positiva (cede elétrons) e o PVC fica
com carga negativa (recebe elétrons).

Eletrização de balões de látex.

Um balão de látex n° zero, também chamado de “globito de água”, é eletrizado
esfregando-o, por exemplo, num agasalho de lã ou na palma da mão (seca e
sem gordura) ou em papel. Qual a carga elétrica residual no balão? Analisando
a tabela da Série Triboelétrica, ele se encontra abaixo da “pele humana”, “lã” e
“papel”, logo o balão de látex ficará com excesso de elétrons ou seja, com
carga negativa.
O balão de látex eletrizado atrairá pequenos pedaços de papel e até mesmo pó de giz ou poeira
mesmo que estes estejam eletricamente neutros. Pela Lei de Coulomb, se houver atração elétrica é
porque existem cargas oposta, mas como poderá haver atração se o pedacinho de papel estiver sem
carga? Isto pode ser explicado pelo fenômeno da polarização de moléculas

Polarização de cargas nas moléculas de um isolante.
Um balãozinho de látex eletrizado negativamente (excesso de elétrons), por ter pequeno peso, fica
preso numa parede de alvenaria eletricamente neutro.
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Isto ocorre por que as moléculas da parede, próximas ao balão eletrizado, sofrem polarização. O que
é isto? Os elétrons em excesso no balão repelem elétrons de moléculas da parede mais próximas.
Como nos isolantes os elétrons não têm liberdade total de movimento, mas parcial, eles apenas se
posicionam, dentro da molécula, o mais longe possível das cargas negativas do balão. Então, um lado
da molécula fica negativo e o lado mais próximo do balão, fica positivo. Assim, as cargas negativas do
balão e as cargas positivas das moléculas que sofreram polarização, se atraem. Por isso, o canudinho
e balão eletrizados podem ficar grudados na parede atrair pequenos pedaços de papel. Afastando-se
o balão, a polarização cessa e as moléculas da parede voltam ao normal.

EXPLORANDO FENÕMENOS DA ELETRIZAÇÃO.
1.- Puxando uma latinha de refrigerante vazia sem nela encostar.

Eletrize um canudinho (dos mais firmes e grossos) atritando-o com papel de enxugar mão, todos bem
secos. O tubo ficará eletrizado negativamente.
Aproxime-o de uma latinha de refrigerante deitada em cima de uma mesa horizontal. As cargas
negativas do tubo atrairão as cargas positivas da lata com uma força capaz de fazê-la rolar.

2.- Grudando um balão de látex na parede, sem usar cola.
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Encha uma bexiga de borracha (destas de festa) atritando-o com papel ou com lã. Ela ficará eletrizada.
Encoste-a na parede e largue-a . Devido às forças de atração entre as cargas negativas da bexiga e as
positivas dos átomos da parede, ela será comprimida contra a parede, ficando presa como se
estivesse colada.

3.- O canudinho elétrico.
Eletrize um canudinho de plástico bem seco atritando-o com papel de enxugar mãos bem seco . O
canudinho ficará eletrizado negativamente, pois receberá elétrons do papel. Com ele você poderá:
a) atrair pequenos pedaços de papel ou pó de giz ou
b) ficar “preso” na parede jogando-o contra a parede.

4.-O eletróforo

O eletróforo é um tipo de “gerador de cargas elétricas” que consiste de duas partes: a) uma placa de
forro de PVC e b) um disco metálico com cabo isolante. A placa é eletrizada atritando papel de
enxugar mãos em uma de suas superfícies e o disco metálico é usado para recolher as cargas e
transportá-las para outro lugar.

I - A placa de PVC atritado com papel fica com cargas negativas (excesso de elétrons) na superfície e
em seguida o disco é encostado na placa.
II - Os elétrons em excesso na superfície do PVC por não possuírem mobilidade não se transferem
para o disco metálico.

12

APOIO AO PROFESSOR

III- No entanto, como cargas negativas repelem cargas negativas, os elétrons livres do disco são
repelidos pelos elétrons em excesso do PVC para a superfície que fica mais distante do plástico, isto é,
a superfície que contem o cabo.
IV- Deste modo, a superfície do disco metálico que se encontra mais próxima do PVC fica positiva (+)
ou seja, falta de elétrons e a outra, com excesso de elétrons (-).

V - Encostando os dedos no disco os elétrons são repelidos para mais longe ainda, movimentando-se
através dos dedos para o nosso corpo.
VI – Retirando-se os dedos, o disco fica com cargas positivas.
Assim o disco pode ser retirado e transportar as cargas para outro local.

5.- Armazenando cargas elétricas numa garrafa de Leyden.

No início do Séc.18, na Universidade de Leyden, descobriu-se acidentalmente que uma garrafa de
vidro envolva por uma folha metálica e cheia de água acumulava cargas elétricas. Esta garrafa passou
a ser chamada de “Garrafa de Leyden”. A nossa garrafa de Leyden é feita de um recipiente plástico
de refrigerante conforme ilustra a figura onde: B é uma esfera metálica fixada na extremidade de
uma haste metálica [C] que através da tampa entra em contato com a água; D é uma camada de
papel alumínio e E é uma massa plástica que veda e segura a haste na tampa da garrafa.

Com o disco do eletróforo carregado cargas elétricas podem ser transferidas e acumuladas na Garrafa
de Leyden.
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Repetindo o procedimento várias vezes – 20 ou 30 vezes – podemos ter carga elétrica suficiente para
acender, momentaneamente, uma lâmpada fluorescente.
Com um fio liga-se uma das extremidades da lâmpada à capa metálica de alumínio que envolve a
garrafa. Um outro fio, ligado à outra extremidade da lâmpada é encostada na esfera da garrafa e
quando isto ocorre pode-se ver um pequeno clarão na lâmpada.

6.- A máquina eletrostática de Wimshurst

A máquina de Wimshurst foi inventada na Inglaterra por James Wimshurst na década de 1880. Ela é
uma máquina de influência (como o eletróforo) que tem capacidade de separar grande quantidade
de cargas negativas e positivas que são acumuladas, respectivamente, nas garrafas de Leyden que as
acompanham.
As duas varetas com esferas metálicas nas extremidades possuem conexão com as garrafas e por isso,
uma delas terá excesso de elétrons (carga negativa) e a outra, falta de elétrons (carga positiva).
Com esta máquina pode-se mostrar:

6-I – Descargas elétricas
Com a máquina em funcionamento, aproximam-se as duas esferas até que ocorra uma descarga
elétrica (faísca) entre elas (as esferas). Esta descarga consta de elétrons que saltam através do ar da
esfera negativa para a positiva.
É o que ocorre com os raios em dias de tempestade. Uma das esferas representa as nuvens e a outra
representa a Terra. A faísca é o raio e o trovão é o estalo que se ouve.
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O ar é isolante ou condutor de eletricidade?
Normalmente o ar é isolante elétrico, pois se assim não fosse estaríamos levando
choque sempre que aproximássemos de uma tomada elétrica. Não é mesmo?
Quanto mais próxima uma carga positiva ficar de uma outra negativa, maior a força
ou a tensão elétrica entre elas. Dependendo desta tensão, o ar torna-se condutor de
eletricidade e uma faísca salta através do ar. Esta tensão é chamada “tensão de
ruptura do ar” cujo valor é cerca de 10.000 volt por centímetro..
Para se avaliar o valor da tensão existente entre as duas esferas basta avaliar o
comprimento da faísca. Se a faísca ocorrer quando a distância entre as esferas for d
= 4 cm , a tensão será de 40.000 volts (basta multiplicar 10.000 volts pela distância).

6-II – Carregando uma garrafa de Leyden usando a máquina de Wimshurst.

Pode-se carregar uma garrafa de Leyden aproximando-a de uma das esferas da máquina de
Wimshurst. Ocorrerão faíscas entre a esfera da máquina e a esfera da garrafa indicando que a
garrafa está sendo carregada.
Com a garrafa carregada pode-se acender, momentaneamente, uma lâmpada fluorescente.

7 – Gerador eletrostático Van Der Graaf..
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O gerador de Van der Graaf foi inventado por Robert J.Van der Graaf nos USA em 1929 com o objetivo
de propiciar altas tensões elétricas para experimentos em Física Nuclear.
A máquina consiste uma correia de borracha que adquire cargas elétricas em uma escova existente
na parte inferior do aparelho e que as transporta até a parte superior onde são recolhidas por uma
outra escova e transferidas para a esfera metálica.
Arrepiando cabelos..

Subindo numa plataforma isolante uma pessoa com cabelos secos encosta a mão na esfera do Van
der Graaf.
Ligando-se o aparelho à medida que a esfera se eletriza, devido a alta tensão eletrostática, as cargas
se transferem aos cabelos. Como cargas de sinais iguais se repelem, os cabelos se arrepiam.
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