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Eletricidade e magnetismo
4

Algumas diferenças

O que era chamado de ELETRICIDADE abordava

fenômenos que hoje incluímos no estudo na

eletrostática.

Extraído das obras citadas no SLIDE 3

desta aula.

Prof. Dr. Breno Arsioli Moura

CCNH - UFABC



Eletricidade e magnetismo
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Algumas diferenças

O que era chamado de MAGNETISMO abordava

fenômenos envolvendo os imãs.

Extraído das obras citadas no SLIDE 3

desta aula.

Prof. Dr. Breno Arsioli Moura

CCNH - UFABC



Eletricidade e magnetismo
6

Algumas diferenças

O que era chamado de GALVANISMO abordava os

fenômenos que hoje incluímos no estudo na

eletrodinâmica (corrente elétrica).

Extraído das obras citadas no SLIDE 3

desta aula.

Prof. Dr. Breno Arsioli Moura

CCNH - UFABC



Eletricidade e magnetismo
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Algumas diferenças

 O que hoje chamamos de condutores eram

denominados de NÃO ELÉTRICOS, pois não se

eletrizavam por atrito.

 O que hoje chamamos de isolantes eram

denominados de ELÉTRICOS, pois se eletrizavam

por atrito.

Extraído das obras citadas no SLIDE 3

desta aula.

Prof. Dr. Breno Arsioli Moura

CCNH - UFABC



Eletromagnetismo
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 Os estudos em eletromagnetismo tiveram seu início

mais propriamente no século XVIII.

 Não havia uma relação constituída entre

eletricidade e magnetismo  eram classes de

fenômenos diferentes.



Eletromagnetismo
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 Até o século XVIII, sabia-se:

 Fenômenos elétricos e magnéticos tinham origens

diferentes, embora produzissem fenômenos

semelhantes (atração, repulsão...).

 Alguns aparelhos produziam eletricidade, como o

gerador eletrostático (não se tinha a ideia de “carga

elétrica” ou “energia elétrica”).

 A Terra era um grande imã.



Eletromagnetismo
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 Os fenômenos elétricos e magnéticos tinham um

grande apelo visual e sensorial  essa foi uma das

razões pelas quais os estudos sobre eles se

expandiram no século XVIII.

 Época das conferências e livros populares 

atração do público à filosofia natural.



Eletromagnetismo
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 Vamos estudar alguns personagens do século

XVIII:

Stephen Gray Charles Du Fay Jean Antoine Nollet



Eletromagnetismo
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 Vamos estudar alguns personagens do século

XVIII:

Luigi Galvani Alessandro Volta



Gray
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 Stephen Gray (1666-1736)

 Até hoje, são conhecidos poucos dados de sua vida.

 Contribuiu para a Astronomia e a Eletricidade.

 Três períodos de trabalhos: 1696 a 1706 / 1706 a

1731 / 1731 até sua morte.



Gray
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 No início do século XVIII, alguns pesquisadores,

como Francis Hauksbee (1660-1713), publicaram

trabalhos descrevendo experimentos nos quais um

tubo de vidro atritado produzia luzes, além de atrair

objetos leves colocados em suas proximidades.

 Aparentemente, isso atraiu a atenção de Gray.



Gray
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 Instrumentos utilizados:

VERSÓRIO DE GILBERT



Gilbert
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 William Gilbert (1544-1603)

 Estabeleceu que a Terra seria um 

grande imã em seu texto De Magnete,

publicado em 1600.



Gray
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 Aparência semelhante a uma bússola, mas sua

agulha não é magnetizada.

 Provavelmente, Gilbert se inspirou no

perpendículo, dispositivo criado por Girolamo

Fracastoro (1478-1553)  talvez o instrumento

elétrico mais antigo.



Gray
18



Gray
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 O versório é composto de duas partes:

 Membro vertical suporte fixo em relação à Terra.

 Membro horizontal  capaz de girar livremente sobre

o eixo vertical definido pelo suporte.



Gray
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 A agulha do versório pode ser feita de diversos

materiais:

 Metal

 Madeira

 Papel

 Ele é bastante sensível ao movimento por causa da

ação de forças de natureza elétrica.

 Atualmente, ele se enquadra no que chamaríamos

de eletroscópio.



Gray
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 Instrumentos utilizados:

ELETROSCÓPIO



Gray
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 Instrumentos utilizados:

PÊNDULO ELÉTRICO



Gray
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 O 1º artigo de Gray foi escrito entre 1707 e 1708, mas
foi publicado apenas recentemente.

 O experimento que ele descreveu foi análogo ao
realizado alguns anos antes, por Otto von Guericke
(1602-1686).

 Ao aproximar a penugem flutuante de uma parede ou
de algum outro objeto, observou o movimento
oscilatório da penugem entre esse objeto e o vidro
eletrizado.



Gray
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NÃO HAVIA DESENHOS NO TEXTO ORIGINAL
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NÃO HAVIA DESENHOS NO TEXTO ORIGINAL
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NÃO HAVIA DESENHOS NO TEXTO ORIGINAL
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NÃO HAVIA DESENHOS NO TEXTO ORIGINAL
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NÃO HAVIA DESENHOS NO TEXTO ORIGINAL



Gray
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NÃO HAVIA DESENHOS NO TEXTO ORIGINAL



Gray
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 Em seu segundo artigo sobre eletricidade,

publicado em 1720, Gray aproveitou-se do fato de

que um corpo eletrizado é atraído por um dedo ou

um pedaço de madeira colocada em suas

proximidades para descobrir novos materiais

elétricos.



Gray
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 Para isso, atritou algumas linhas, tecidos e outros

materiais, passando-os entre os dedos.

 Depois, observou quais deles eram atraídos por

algum corpo sólido colocado em suas

proximidades.



Gray
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NÃO HAVIA DESENHOS NO TEXTO ORIGINAL



Gray
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NÃO HAVIA DESENHOS NO TEXTO ORIGINAL



Gray
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 O terceiro artigo de Gray, publicado em 1731, é

considerado o mais importante.

 Trata de descobertas importantes:

 Transmissão da eletricidade

 Eletrização dos metais

 Descoberta de materiais condutores e isolantes (até a

época não se utilizava essa nomenclatura)



Gray
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 O artigo inicia-se com a observação casual de que a

rolha que estava na extremidade do tubo de vidro

atritado atraía uma penugem em suas

proximidades.



Gray
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 A rolha comportava-se como um condutor e não

atraía corpos leves se atritada enquanto era

segurada pela mão, sendo, portanto, uma substância

não elétrica (condutora).



Gray
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 Gray ampliou essa descoberta da comunicação ou

transmissão da eletricidade para a rolha, prendendo

a ela, ou no vidro, varetas de madeira, barbantes,

arames metálicos etc.

 As extremidades livres de todos esses corpos

atraíam corpos leves quando Gray atritava seu tubo

de vidro.



Gray
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 Com isso, ele conseguiu, pela primeira vez na

história, fazer com que os metais, particularmente,

atraíssem corpos leves.

 Ninguém havia conseguido isso em mais de 2 mil

anos desde a descoberta do efeito âmbar  já

haviam tentado atritar os metais, dado-lhes

pancadas, aquecendo-os etc.



Gray
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 Gray ampliou o comprimento dos condutores

presos ao tubo de vidro por dezenas e até centenas

de metros.

 Percebeu que, ao apoiar os condutores presos ao

tubo de vidro em apoios de corda, barbante ou

metal, eles deixavam de atrair os objetos.



Gray
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 Se os apoios fossem de seda, as extremidades livres

dos longos condutores continuavam a atrair os

corpos leves colocados em suas proximidades.

 Classificação dos materiais em isolantes e

condutores (atribuída mais tarde).



Gray
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 Abordou ainda:

 A propriedade de um corpo de comportar-se como

isolante dependia das propriedades do corpo.

 Apresentou a primeira observação conhecida de

aterramento elétrico.

 A eletricidade poderia ser comunicada à distância, sem

contato.

 A eletricidade distribui-se apenas na superfície dos

condutores.



Gray
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NÃO HAVIA ESTES DESENHOS NO TEXTO ORIGINAL
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NÃO HAVIA ESTES DESENHOS NO TEXTO ORIGINAL



Gray
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NÃO HAVIA ESTES DESENHOS NO TEXTO ORIGINAL



Gray
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Gray atritando um tubo de vidro



Gray
46



Gray
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 Gray publicou ainda outros 7 artigos sobre

eletricidade.

 Em todos eles, apresentou novas discussões sobre

os fenômenos elétricos e o comportamento da

eletricidade.



Du Fay
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 Os estudos em eletricidade de Gray influenciaram

de forma determinante os trabalhos de Charles Du

Fay (1698-1739)



Du Fay
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 Iniciou sua carreira na Guarda Francesa, em 1712.

 Em 1723, candidatou-se e assumiu a posição de
químico na Academia Francesa de Ciências (aos 25
anos).

 Nunca havia escrito nada sobre ciência
(provavelmente teve influência do pai)  Contudo,
produziu trabalhos em diversas áreas nos períodos
seguintes.



Du Fay
50

 Ao longo da década de 1730, publicou várias

memórias sobre seus estudos em eletricidade.

 Em 1735, publicou um texto nas Philosophical

Transactions da Royal Society, contendo suas

discussões na Quarta Memória, publicada em 1733.



Du Fay
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 Reconheceu a atração como um fenômeno

essencialmente elétrico.

 Caracterizou o mecanismo “ACR”:

 Atração

 Contato ou Comunicação

 Repulsão



Du Fay
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 Inicialmente atritou um tubo de vidro  soltou

uma folha fina de ouro acima dele.

 A folha de ouro foi atraída pelo tudo e o tocou.

 Passou então a ser repelida por ele.



Du Fay
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 Enquanto a folha de ouro estava flutuando acima

do tubo de vidro eletrizado Du Fay aproximou um

pedaço de goma-copal (resina), que também havia

sido eletrizada por atrito.

 Ao contrário do que esperava, a folha de ouro foi

atraída pela goma-copal.



Du Fay
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 Conclusão: haveria dois tipos de eletricidade.

 Vítrea

 Vidro, cristal de rocha, pelos de animais, lãs...

 Resinosa

 Âmbar, seda, linha de papel...

 Corpos eletrizados do mesmo tipo se repelem.

 Corpos eletrizados com eletricidades diferentes se

atraem.



Canton
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 John Canton (1712-1772)



Canton
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 Descobriu, em 1754, que o vidro poderia adquirir

eletricidades diferentes se fosse atritado com

materiais diferentes.

 A eletricidade não dependia apenas do material do

corpo, mas também do material com o qual era

atritado.

 Eletricidades positiva e negativa.



Eletricidade
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 Nos anos que se seguiram à Gray e Du Fay, cada

vez mais a eletricidade começava a chamar a

atenção dos filósofos naturais.

 Eles queriam entender melhor o que era a

eletricidade e como os fenômenos ocorriam.



Nollet
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 Jean-Antoine Nollet (1700-1770)



Nollet
59

 Atribuiu a ocorrência dos fenômenos elétricos a

dois tipos de movimentos do fluido elétrico (único)

 existente em todos os corpos.

 Quando a eletricidade era excitada por fricção,

parte do fluido escapava dos poros dos corpos 

movimento efluente.



Nollet
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 Essa perda era reparada por um movimento afluente

do mesmo fluido entrando no corpo de fora.

 Corpos na vizinhança seriam atraídos ou repelidos 

por esses movimentos do fluido elétrico.



Musschenbroek
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 Pieter van Musschenbroek (1692-1761)



Musschenbroek
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 Desenvolveu um método de preservar a eletricidade

utilizando um frasco de vidro com água e forrado

por condutores na sua superfície externa e interna.

 Forma primitiva de um capacitor.

 A eletricidade agora poderia ser obtida em grandes

quantidades.



Garrafa de Leyden
63

 A “garrafa de Leyden” poderia “guardar”

eletricidade, sendo muito útil para realizar novos

experimentos.

Extraído das obras citadas no SLIDE 3

desta aula.

Prof. Dr. Breno Arsioli Moura

CCNH - UFABC



Garrafa de Leyden
64

 A “garrafa de Leyden” poderia “guardar”

eletricidade, sendo muito útil para realizar novos

experimentos.

Extraído das obras citadas no SLIDE 3

desta aula.

Prof. Dr. Breno Arsioli Moura

CCNH - UFABC



Século XVIII
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 Ao longo dos anos que se seguiram, as garrafas de

Leyden se popularizaram.

 Tornaram-se importantes aparatos para o estudo da

eletricidade.



Galvani
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 Luigi Galvani (1737-1798)



Galvani
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 Em 1791, publicou a
descrição de uma série de
novos fenômenos.

 Observou que a perna de
uma rã dissecada, tocada
com um bisturi, se contraía
fortemente quando uma
máquina elétrica estava em
funcionamento perto da rã.

Martins, 1999, p. 824



Galvani
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 Depois de vários testes,
se convenceu de que o
fenômeno era de
natureza elétrica.

 Só ocorria quando um
condutor era colocado
em contato com os
músculos da rã, ao
mesmo tempo em que
ocorria uma descarga
elétrica.

Martins, 1999, p. 824



Galvani
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 Há alguns anos, Franklin havia demonstrado que os

raios eram de natureza elétrica.

Martins, 1999, p. 824



Galvani
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 Galvani, então, investigou

se as rãs dissecadas

sofreriam contrações

quando expostas à

eletricidade atmosférica.

 Quando havia tempestades

e raios, as rãs mostravam

contrações.

Martins, 1999, p. 824



Galvani
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 Mas o fenômeno também ocorria quando o céu
estava limpo.

Finalmente, cansado de esperar inutilmente, comecei a
apertar e espremer os ganchos que estavam presos à
espinha [das rãs] contra a grade de ferro, para ver se
assim conseguiria estimular a contração dos músculos e
se, em vez de depender das condições atmosféricas e de
sua eletricidade, alguma outra mudança poderia ter
influência.

Martins, 1999, p. 824



Galvani
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 Pensou que a eletricidade
atmosférica havia se
acumulado nas rãs, e
então descarregadas
quando o gancho de latão
era pressionado na grade.

 Em laboratório, verificou
que as contrações
continuavam a ocorrer 
não era um efeito só ao
ar livre.

Martins, 1999, p. 824



Galvani
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 Notou que era necessário
apenas conectar a medula da
rã ao músculo da perna para
obter o efeito.

 O fenômeno era semelhante
ao produzido pelas descargas
de uma garrafa de Leyden,
mas que ocorria sem alguma
forma aparente de
eletricidade.

Martins, 1999, p. 824



Galvani
74

Qual foi a conclusão de Galvani?



Galvani
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 Galvani supôs que o próprio

animal estava produzindo

eletricidade.

 Fluido nervoso  semelhante,

mas não igual, à eletricidade.

Martins, 1999, p. 824



Galvani
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 Notou também que o

fenômeno era bem mais forte

quando eram utilizados dois

metais.

Martins, 1999, p. 824



Galvani
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 Antes de Galvani, já se falava de fluido nervoso.

 Havia dúvidas se este era idêntico à eletricidade

comum ou apenas semelhante a ela.

Martins, 1999, p. 825



Galvani
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 Galvani havia estabelecido algumas semelhanças

entre os fenômenos observados e a eletricidade:

 Isolantes elétricos não produziam as contrações nas

rãs;

 Descargas elétricas produziam contrações semelhantes

às observadas com o arco metálico.

Martins, 1999, p. 825



Galvani
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 Isso não foi o suficiente para estabelecer a relação

entre fluido nervoso e eletricidade.

 Alguns autores atribuíram o fenômeno a reações

químicas, por conta das contrações serem mais

fortes quando eram utilizados dois metais.

Martins, 1999, p. 825



Galvani
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 Podia-se dar o nome de fluido galvânico àquilo que

ocasionava os fenômenos observados por Galvani.

 Mas não estava claro se o fluido galvânico era ou

não de natureza elétrica, tampouco se era da mesma

natureza do fluido nervoso.

Martins, 1999, p. 825



Galvani
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 Cerca de um ano após os estudos de Galvani, as

disputas entre os diversos autores girava em torno

de três questões:

 O fluido galvânico é de natureza elétrica, ou não?

 O fluido galvânico se origina dentro do animal ou fora

dele?

 O fluido galvânico é idêntico ao fluido nervoso ou

apenas um estímulo para este?

Martins, 1999, p. 825



Galvani
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 Galvani tinha sua opinião:

Parece que deve existir uma diferença de natureza entre
eles, por causa de alguma alteração ou mudança ou
preparo que a eletricidade comum recebe na máquina
animal.

(Carta de Galvani a Carminati)

ELETRICIDADE ANIMAL

Martins, 1999, p. 825



Volta
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 Alessandro Volta (1745-1827)



Volta
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 Quando soube dos estudos de Galvani, desconfiou.

 Depois, repetindo os experimentos, confirmou a

veracidade dos relatos de Galvani.

 Envolveu-se imediatamente com a área de

pesquisa.

Martins, 1999, p. 825



Volta
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 Concluiu que se os metais tivessem um papel

passivo, o efeito seria o mesmo com um ou dois

metais.

 Foi conduzido à conjetura de que era o par de

metais que produzia o efeito.

Martins, 1999, p. 825-6



Volta
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 Os metais certamente não produziriam eletricidade 
animal.

 O fenômeno, então, poderia tratar-se de uma mera
manifestação da eletricidade comum, sendo a rã
um detector desta eletricidade.

 Enviou um carta a Giovani Aldini (sobrinho de
Galvani) declarando sua posição contrária à ideia
de eletricidade animal.

Martins, 1999, p. 826



Volta
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 Problemas:

 O mero contato entre metais diferentes produz

eletricidade?

 Todos os experimentos de Volta utilizavam partes de

animais. Não seria mesmo uma manifestação de uma

eletricidade animal?

Martins, 1999, p. 826



Volta
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 Apoiadores de Galvani atacaram Volta.

 Eusebio Valli mostrou que era possível produzir

contrações na rã sem o uso de metais, apenas

fechando o circuito entre a medula espinhal e o

músculo das pernas com as mãos.

Martins, 1999, p. 826



Volta
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 O experimento parecia decisivo, mas...

 Isso poderia indicar que qualquer sequência de

condutores diferentes poderia gerar efeitos

elétricos.

Martins, 1999, p. 826



Volta
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 Seria possível detectar algum efeito elétrico

produzido por um par de condutores sem utilizar

nenhum elemento orgânico?

Martins, 1999, p. 826
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 Volta supôs que as contrações poderiam ser

produzidas com uma eletricidade muito fraca.

 Tentou descobrir qual era a menor tensão comum

que produzia as contrações.

 Percebeu que mesmo a tensão mais fraca que

conseguia produzir gerava as contrações  talvez

fosse impossível detectar.

Martins, 1999, p. 826



Volta
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 Para Volta, cada metal teria uma tendência a atrair

eletricidade, sendo que alguns atrairiam mais e

outros menos.

 Um se torna mais carregado e outro menos.

Martins, 1999, p. 827



Volta
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 Se esse par de metais for conectado através de um

condutor úmido, como ocorre no caso da rã, fluirá

uma fraca corrente de eletricidade de um para o

outro, de forma constante.

Martins, 1999, p. 827



Volta
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Agora, portanto, que está [demonstrado], agora que tudo
está não apenas provado mas exibido diante dos olhos através
dos experimentos acima descritos com placas metálicas e
mesmo não-metálicas, que se tornam fortemente eletrificadas
e que transmitem sinais claros ao eletrômetro através de mero
contato mútuo – o que você dirá, meu caro Aldini, e o que dirá
o próprio Galvani? [...] Eu concluo, portanto, que Volta
demonstrou sua eletricidade artificial externa [...]; que a
prova por experimentos diretos, muito simples, e em certo
sentido nos permite tocá-la fisicamente.

Carta de Volta a Aldini

Martins, 1999, p. 827



Volta
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 Volta tentou ampliar o poder elétrico dos metais.

 Inicialmente, colocou vários pares metálicos de

Zinco e Prata em série  o efeito foi o mesmo de

um único par metálico.

Martins, 1999, p. 829



Volta
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 Depois de várias tentativas fracassadas, Volta

aprendeu a combinar placas metálicas e condutores

não-metálicos para somar os efeitos individuais dos

pares.

 Esses condutores não atrairiam a eletricidade.

Martins, 1999, p. 825
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Volta
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Volta
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 As pilhas de Volta logo se popularizaram.

 Algumas conseguiam fornecer choques muito

fortes.



Volta
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 Volta não dispunha de uma teoria que pudesse explicar
adequadamente o funcionamento da pilha.

 Qual era o papel do líquido condutor?

 Por que somente uma certa combinação das placas
metálicas produzia os efeitos?

 Isso não ficou claro nem em 1800 nem nos anos
seguintes.

Martins, 1999, p. 829
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Volta
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Volta
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Volta
107

“Frankeinstein” de Mary Shelley  escrito em 1818
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