
CADERNO DE FÍSICA DA UEFS 16 (02): 2403.1-5 2018 

2403.1 

POR QUE AS CARGAS SUPERFICIAIS EM UM CONDUTOR 

TENDEM A SE ACUMULAR EM REGIÕES PONTIAGUDAS? 

WHY DOES THE SURFACE CHARGES IN A CONDUCTOR TEND TO ACCUMULATE IN REGIONS OF 

SHARP? 

Marcelo Nunes Coelho; Miguel Petrarca Oliveira de Sá; Simony Maia Vieira 

IFRN – Mossoró – marcelo.coelho@ifrn.edu.br 

miguelpetrarca@gmail.com 

simonymv@gmail.com 

O presente artigo pretende responder à questão levantada por muitos estudantes de ensino médio sobre por que as 

cargas elétricas na superfície de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático tendem a se acumular em regiões 

pontiagudas deste condutor. Nossa argumentação baseia-se no conceito fundamental de força e de equilíbrio estático. 

Palavras-chave: Potencial elétrico, densidade superficial de cargas, poder das pontas  

This article seeks to answer the question raised by many high school students about why the electrical charges on the 

surface of an electrified conductor in electrostatic equilibrium tend to accumulate in pointed regions of this conductor. 

Our reasoning is based on the fundamental concept of force and static equilibrium. 

Keywords: Electric potential, surfasse charge density, power of the tips) 

INTRODUÇÃO 

O estudo da eletrostática se constitui como uma importante base para a compreensão dos fenômenos 

eletromagnéticos que nos cercam. Está incluído em todos os currículos de física do ensino médio, além de 

ser indispensável em cursos superiores de física e engenharias. 

Este artigo aborda o tema do poder das pontas. Especificamente o porquê de cargas elétricas se 

acumularem em regiões pontiagudas. Tal assunto é tratado em diversos livros de física [1,2,3,4,5]. Alguns 

abordam o tema apenas muito superficialmente [6]. Contudo, mesmo havendo uma tentativa de explicar o 

fenômeno, muitos alunos sentem-se contrariados pois, à primeira vista, o mesmo parece contraditório. Se 

as cargas se repelem mutuamente e tendem a se afastar o máximo possível umas das outras, por que, então, 

acumulam-se nas pontas? 

A DENSIDADE SUPERFICIAL DE CARGAS 

É sabido que cargas elétricas em um condutor em equilíbrio eletrostático, situam-se em uma pequena 

região de alguns poucos átomos de espessura na superfície do mesmo. Dessa forma, é possível definir uma 

densidade superficial de cargas para cada ponto do condutor 𝜎 = 𝑑𝑞/𝑑𝑆. Caso o condutor tenha uma 

curvatura constante (uma esfera ou um plano infinito), a densidade superficial de cargas será uma constante 

dada por 𝜎 = 𝑞/𝑆. 

De outro modo, 𝜎 variará de ponto a ponto e, de acordo com a experiência, percebe-se que há uma 

maior concentração de cargas – um maior 𝜎 – próximo de regiões com elevada curvatura. Isso é possível 

de perceber devido à elevada intensidade do campo elétrico próximo dessas regiões (Figura 1). 



Coelho, Oliveira de Sá e Vieira                     CADERNO DE FÍSICA DA UEFS 16 (02): 2403.1-5, 2018 

2403.2 

 
Figura 1. Linhas de campo elétrico na vizinhança de duas barras condutoras paralelas carregadas. Fonte: 

http://docplayer.com.br/7604335-24-04-2015-sumario-campo-e-potencial-eletrico-campo-eletrico-uniforme-diz-se-

que-temos-um-campo-eletrico-uniforme-numa-determinada-regiao.html. Acessado em 25/10/2016 às 21:02. 

Jackson [7] mostra que, a densidade superficial de cargas para um condutor bidimensional com um 

“canto” em formato de “V” como o da Figura 2, é dada por 

𝜎(𝜌) ≈  
𝜌(𝜋/𝛽)−1

4𝛽
 

onde 𝜌 ≈ 0 é a distância considerada em relação ao vértice do “V” na região externa entre os dois planos 

condutores e 𝛽 é o ângulo entre tais planos condutores do “V”. Desse modo, é possível ver que a densidade 

de cargas varia com 𝛽. Assim, para 𝛽 muito pequeno (um canto como o da Figura 2), 𝜎 também é muito 

pequeno, o que indica uma pequena concentração de cargas próximo ao vértice do “V” (o que é esperado 

já que neste caso, o ponto P considerado está na parte externa entre os dois planos condutores). Se 𝛽 = 𝜋 

(uma superfície plana), a densidade torna-se uma constante. A situação questionada surge quando 𝛽 > 𝜋 e 

desejamos determinar a densidade de cargas na região situada na parte externa aos dois planos condutores. 

O canto interno do “V” agora torna-se uma aresta pontiaguda e, nesse caso, a densidade de cargas aumenta 

muito, indicando uma maior concentração de cargas próximo da aresta pontiaguda. A equação acima é 

obtida a partir da resolução da equação de Laplace em coordenadas polares e pode ser encontrada em alguns 

livros de eletrodinâmica [7,8]. 

 
Figura 2. Detalhe de um condutor com um “canto em V”. 

Em [9], Ferreira dá soluções aproximadas para a densidade superficial de cargas em função da 

curvatura para diferentes superfícies. O autor segue um método desenvolvido por Maxwell em seu Treatise. 

Outra tentativa de explicar o fenômeno – essa ao nível de um aluno de ensino médio – é a seguinte: 

consideremos um condutor esférico. O potencial elétrico 𝑉 em qualquer ponto do condutor é dado por 𝑉 =
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𝑘𝑄/𝑅, sendo 𝑄 sua carga, 𝑅 seu raio e 𝑘 = 1/4𝜋𝜀0 a constante coulombiana. Já a densidade superficial de 

carga 𝜎 = 𝑄/(4𝜋𝑅2). Eliminando 𝑄 nas duas equações, obtêm-se 𝑉 = 4𝜋𝑘𝜎𝑅 ou simplesmente 𝑉 = C𝜎R, 

onde 𝐶 é uma constante. Se tomarmos dois pontos quaisquer, 𝑎 e 𝑏 da superfície, teremos necessariamente, 

𝑉𝑎 = 𝑉𝑏 (condição sine qua non para o equilíbrio eletrostático). Agora vamos generalizar esse raciocínio 

para um condutor qualquer, esférico ou não. Desta forma teríamos que escrever: 𝑉𝑎 = 𝑉𝑏 → C𝜎𝑎R𝑎 =

C𝜎𝑏R𝑏 →  𝜎𝑎R𝑎 = 𝜎𝑏R𝑏, onde 𝜎𝑥 e R𝑥 são a densidade e raio de curvatura no ponto 𝑥, respectivamente. 

Mostra-se matematicamente, então, que os pontos onde o raio de curvatura é menor (pontas) a densidade 

de carga é necessariamente maior. Claro que aí estamos considerando que cada região da superfície se 

comporta microscopicamente como uma minúscula esfera. Este argumento é, ao nosso ver, perfeitamente 

aceitável. Afinal, consideramos o fato de que todas os outros argumentos matemáticos que conhecemos 

requerem algum tipo de aproximação. 

Mesmo com isso, se for perguntado a alguns alunos do ensino médio o que eles acham dessa 

situação, uma síntese de suas respostas soa algo como: “Estranho! As cargas não tendem a se repelir o 

máximo possível?! Inclusive, essa é uma das causas de porquê vão para a superfície! Então, por que acabam 

se acumulando nas pontas?!” 

Esse pensamento é bastante sensato em primeiro momento, mas revela uma certa ingenuidade. O 

que faremos nesse artigo é esboçar uma explicação, que pode ser usada em turmas de ensino médio, para o 

porquê de as cargas se acumularem mais intensamente próximo das pontas. 

É TUDO UMA QUESTÃO DE FORÇA REPULSIVA 

Observe a Figura 3. Nela, temos uma superfície de curvatura constante com algumas cargas elétricas 

superficiais destacadas. Supomos inicialmente que as cargas estão igualmente espaçadas entre elas e 

destacamos a carga 𝑷 que interage (considerando só primeiros vizinhos) com as cargas 1 e 2. Devido às 

cargas estarem, por hipótese, igualmente afastadas umas das outras, as forças 𝐹1,𝑃 e 𝐹2,𝑃 de interação entre 

as cargas 1 − 𝑃 e 2 − 𝑃, respectivamente, têm módulos iguais. Como a superfície tem curvatura constante, 

as componentes tangenciais dessas forças (também destacadas na figura, bem como a linha tangente à 

superfície no local da carga 𝑃) também têm módulos iguais e se cancelam mutuamente. O que significa que 

não há forças resultantes que atuem tendendo a mover a carga tangencialmente à superfície. Isso condiz 

com a situação de equilíbrio eletrostático: as cargas não mais se deslocam sobre o condutor. 

 
Figura 3. Detalhe da superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático e das cargas superficiais. A superfície tem 

curvatura constante. 
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Observe agora a Figura 4. Nela, destacamos a região próximo de uma ponta e, novamente, algumas 

cargas superficiais são destacadas. Supomos, novamente que as cargas estão igualmente espaçadas entre 

elas e, similarmente ao que fizemos antes, destacamos a carga 𝑷 e suas primeiras vizinhas. 

 
Figura 4. Detalhe da superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático e das cargas superficiais próximo à uma 

região pontiaguda. 

Aqui também, devido a suposição de que as cargas estão igualmente espaçadas, as forças 𝐹1,𝑃 e 𝐹2,𝑃   

têm o mesmo módulo. Contudo a componente tangencial de 𝐹1,𝑃 é maior. Dessa forma, mesmo estando em 

equilíbrio eletrostático (hipótese fundamental), há uma tendência de movimento da carga em direção à 

região pontuda. Uma notável contradição! Para que isso não aconteça, faz-se necessário que a componente 

tangencial de 𝐹2,𝑃 aumente de intensidade e contrabalanceie a de 𝐹1,𝑃. Isso só será possível se 2 e 𝑃 

estiverem mais próximas do que 1 e 𝑃. Dessa forma, é possível ver que, para que haja equilíbrio 

eletrostático, próximo de regiões pontiagudas, as cargas devem, efetivamente, estar mais próximas umas 

das outras, o que vai gerar, por consequência, uma maior densidade superficial de cargas elétricas. 

CONCLUSÃO 

Como se pode ver, apesar de todo o formalismo envolvido em demonstrações do poder das pontas 

– formalismos necessários, pois permitem relacionar de forma direta a curvatura das superfícies com suas 

respectivas densidades de carga -, a explicação subjacente para o fenômeno pode ser simplificada ao nível 

de um aluno de ensino médio. 

Acreditamos que, por ser a força uma grandeza mais fundamental que o potencial elétrico, a 

justificativa do fenômeno baseada em equilíbrio estático, por meio de decomposição de forças, se torna 

mais acessível e de fácil compreensão ao público alvo deste texto. 
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