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ó durante o século dezoito é que se iniciou o estudo do fenómeno eléctrico — aquela
capacidade que o âmbar friccionado apresenta de atrair pequenos corpos. Até 1700 pouco se
acrescentou ao conhecimento sobre aquele singular fenómeno, no entanto durante o século

dezoito, principalmente, em meados desse século foi grande a actividade intelectual que envolveu
diversas pessoas em diversos países e continentes. E toda essa actividade intelectual, foi baseada
numa experimentação, que evoluiu de actividade lúdica para juiz das ideias.

Durante este século dezoito para além da evolução das ideias sobre o fenómeno eléctrico, a
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experimentação acompanhou e influiu nessa evolução: primeiro as ideias conduziam a experiência,
já no final do século a experiência confirmava as ideias. Assim se verifica que em 1720 S. Gray
aumenta a lista de corpos electrizáveis friccionando–os e verificando como atraíam pequenos corpos,
mas em 1785 C.-A. Coulomb desenvolve um instrumento científico e realiza experiências para
obter a confirmação da lei de variação da força de repulsão das cargas eléctricas com o inverso do
quadrado da distância entre elas.

Todo o desenvolvimento do conhecimento sobre o fenómeno eléctrico ao longo do século dezoito
revela-se tão importante e significativo que não deverá ser estudado apenas numa pequena evocação
numa página de um livro, mesmo que este seja dedicado a uma pequena história da ciência [1]. Foi
por isso necessário escrever estes apontamentos, com carácter pedagógico, para apoiarem uma lição
onde se procura integrar o início do estudo da Electricidade, desde quando era apenas um
fenómeno eléctrico, nos métodos de uma História e Filosofia da Ciência.

Como a evolução que ocorre no domínio das ideias durante o século dezoito é grande [2], mas
como decorre do trabalho intelectual dos séculos anteriores, torna-se necessário fazer uma revisão
dos principais factos resultantes da primitiva observação do quotidiano e da evolução dos métodos
de estudo da realidade para se poder compreender a inserção do estudo do fenómeno eléctrico na
Moderna prática do método experimental no descobrimento das leis da natureza [3].

Na investigação da informação sobre os factos do passado procurou-se a evidência nos documentos
originais, recorrendo-se à citação dos textos originais apresentados numa tradução ligeira, dado que
hoje são facilmente acessíveis os escritos originais através da consulta de bibliografia disponível ou
de consulta da rede de computadores (Web). Considera-se que um aluno deve ser formado dentro
de um método que realce a necessidade das fontes primárias porque hoje não faz sentido o estudo de
uma História baseada em documentos secundários ou terciários, quando não o estudo de uma mera
síntese de anedotas pseudo-históricas, [4].

No texto surgem breves comentários, que o aluno deve analisar e criticar para desenvolver ideias
pessoais sobre esta apresentação do estudo primordial da Electricidade.

Para a escrita deste texto seguiu-se a informação da História da Física de J. C. Poggendorff [5],
consultando a demais bibliografia citada ao longo do texto, e revendo o resultado dessa escrita com
a obra específica de J. L. Heilbron [6], de que só se aconselha a consulta para trabalhos detalhados e
avançados dado o carácter pormenorizado, opinioso e pedante da sua escrita. Para trabalhos mais
profundos aconselha-se a consulta de uma edição de artigos seleccionados por R. W. Home [7].

Finaliza-se este texto procurando realçar a importância do estudo dos
Instrumentos Científicos, divulgando não só o conhecimento da sua aplicação
circunstanciada, mas também todo o outro conjunto de informações que pode
fazer integrar o instrumento científico no património da Humanidade a conservar
e a apreciar. Por isso há que reconhecer os instrumentos científicos, desde os seus
aspectos construtivos, aos seus aspectos funcionais, e até ao seu valor patrimonial.

                                                  
1 W. T. Sedwick, H. W. Tyler; A Short History of Science, pp. 355-358, MacMillan Company, 1948
2 Colóquio/Ciências, nº 21, Fundação Calouste Gulbenkian, Maio de 1998
3 Rómulo de Carvalho; A Física Experimental em Portugal no Sec XVIII, ICLP 1982.
4 James H. Robinson; Medieval Sourcebook: Why Study History Through Primary Sources, in Readings in European

History, vol I, Boston 1904
5 J. C. Poggendorff; Histoire de la Physique, Dunod 1883
6 J. L. Heilbron; Electricity in the 17th and 18th Centuries, Dover 1999, que tem alguns capítulos publicados em

Elements of Early Modern Physics, University of California Press 1982
7 R. W. Home; Electricity and Experimental Physics in Eighteenth-Century Europe, Variorum 1992
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Observação  do  Quotidiano
A inserção do homem no mundo físico leva-o a ter contacto com um conjunto de ocorrências

que só muito tarde começou a registar e que demorou ainda mais a iniciar a procura de uma
explicação racional.

No estudo da Electricidade, como ciência, cedo ocorreu a constatação da existência de
fenómenos particulares, e característicos, mas só na Antiguidade Clássica [8] esses fenómenos
começaram a ser observados e analisados na procura de uma justificação para a sua ocorrência.

Mais do que uma atitude experimentalista, esta primeira época é de observação do quotidiano,
acompanhada de algumas explicações inseridas em sistemas filosóficos vastos mas fortemente
especulativos.

Um dos primeiros registos de ocorrência de um fenómeno eléctrico deve-se a Thales de Mileto
(624–548) citado por Aristóteles (384–322) (De anima, I, 2) que refere a atracção que o âmbar [9]
friccionado exerce sobre um corpo leve.

É na designação grega (ηλεκτρν, eléctron) ou latina (electrum) do âmbar que se
encontra a origem da palavra electricidade.

Este poder de atracção sobre os corpos encontra-se também na pedra íman, e nesta época a
explicação para estes dois fenómenos — eléctrico e magnético — era comum: tratava-se da alma que
dotava certos corpos e que era a causa do movimento espontâneo que estes imprimiam a outros
corpos.

Mas enquanto os fenómenos relacionados com a pedra íman são descritos por muitos autores
em diversas zonas geográficas apenas alguns autores antigos se referem aos fenómenos ligados ao
âmbar friccionado.

O âmbar, friccionado com a dita, de modo que receba a força do calor, atrai a si a palha e
as folhas secas que são leves, como o íman o ferro” — Plínio, II, 1379

Para além de Thales de Mileto, citam-se Theofrasto (371–268), Solinus, Priscian e Plínio
(23–79) assim como outros autores gregos e romanos, entre os que descreveram a atracção de
pequenos corpos leves por pedras de âmbar aquecido, mas apenas Plutarco (46–120) e Plínio
indicam que o âmbar tem de ser friccionado. Para além do âmbar esses autores também referem
uma outra pedra com as mesmas propriedades — lincurium —, que poderia ser a turmalina ou o
topázio, ou então o jacinto.

Mas outras ocorrências como os fenómenos luminosos da atmosfera — trovoada e
fogo–de–Santelmo — são registadas pelos escritores romanos — Tito Lívio, Plínio — embora
lamentando o desconhecimento das suas causas.

De repente levantou-se uma tempestade de pedras (ou de saraiva ?) duma violência
extraordinária e na mesma noite as pontas das lanças da quinta legião iluminaram-se  —
César; História da Guerra de África, XLVII.

Para além do destaque destas citações há considerar muitas outras referências ás trovoadas,
principalmente em livros sagrados das mais diversas religiões antigas: hebraica, persa, índica, …

Também a existência de peixes eléctricos e as propriedades curativas da comoção por eles
provocada, foi conhecida na Antiguidade e foi descrita por vários autores. Apesar de serem
numerosas as espécies e variedades de peixes eléctricos, estes são actualmente agrupados em três
famílias — torpedos ou raias eléctricas, gimnotos ou enguias eléctricas, e malepteruros.

“Este peixe, se for tocado por uma vara ou por uma lança, à distância paralisa os

                                                  
8 Th. Henri-Martin; La Foudre, l’Électricité et le Magnétisme Chez les Anciens, Paris 1866
9 Âmbar é uma resina fossilizada de uma variedade extinta de pinheiro
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músculos mais fortes, …” — Plínio, Nat hist, liv 32, cap. I.

Atribui-se a Cícero a designação de “torpedo” e Héron de Alexandria atribuía a acção do
torpedo à emissão de uma matéria subtil através do corpo condutor, o que provava a existência de
porosidade e de vazio nesse corpo.

O filósofo grego Aristóteles descreve a acção do peixe eléctrico sobre os outros peixes do seu
tamanho, mas outros autores como Platão, Plínio, Plutarco, Discorides, Pedacius referem a
existência do torpedo. Para além das propriedades do torpedo, também a acção curativa do choque
eléctrico por ele provocado é descrita por vários médicos romanos: Designationus, Dioscorides que
aconselha esse tratamento para as dores de cabeça, e Galeno (129–201). No aspecto literário
Cláudio, poeta latino do começo do século V, consagrou um poema à raia eléctrica.

O aparecimento do cristianismo e uma nova divulgação das ideias através da leitura dos Livros
Sagrados nada acrescenta ao conhecimento dos fenómenos a que nos vimos referindo. Mas o
aparecimento de centros de estudo das doutrinas reveladas, já vai ser responsável pelo confronto
dessas doutrinas com os conhecimentos passados principalmente com os conhecimentos da
Antiguidade que começavam a ser recuperados através das suas traduções árabes.

É principalmente através de S. Isidoro de Sevilha (560–636) que se faz a passagem da
Antiguidade para a Idade Média. Incluída nesta passagem sobressai a obra do estudioso do período
clássico da cultura árabe Averrois (1120–1198) da qual os seus tradutores trespassaram para a cultura
cristã uma repetição dos factos conhecidos na Antiguidade, acrescentados de algumas lendas.

No domínio dos fenómenos que hoje ligamos à Electricidade foi muito pequeno o aumento do
conhecimento durante a Idade Média. Baseado nos conhecimentos físicos apresentados nas obras de
Aristóteles, ou dos seus discípulos, ao longo da Idade Média apenas foram feitos comentários e
encontradas novas explicações fantasiosas. No entanto foram importantes os comentadores cristãos
desses fenómenos, que os inseriram nas suas polémicas teológicas: S. Alberto Magno, S. Tomás
d’ Aquino, João de S. Tomás.

S. Tomás de Aquino [10] (1225–1274) dá uma maior precisão e clareza ao pensamento de
Averrois e de Alberto Magno e complementa a Física de Aristóteles, embora lhe falte a confrontação
com a realidade.

“ …   Pois da mesma forma que a causa geradora move os corpos graves e ligeiros
quando lhe dá a natureza em virtude da qual eles se movem para o seu sítio, da mesma
forma o íman dá ao ferro alguma qualidade em razão da qual o ferro se move para ele, o
que é evidente por três razões. Primeiro porque o íman não atrai o ferro a qualquer
distância, mas somente quando está perto, ou se o ferro se deslocasse para o íman
somente como para o seu fim assim como o corpo pesado para o seu lugar, ele o faria a
qualquer distância. Em segundo lugar se o íman for friccionado com alho, ele não pode
atrair o ferro como se com o alho o seu poder de alterar o ferro fosse impedido ou mesmo
mudado em sentido contrário. Em terceiro lugar porque para que o íman atraia o ferro, é
preciso primeiro, sobretudo se o íman é pequeno, friccionar o ferro contra o íman e assim
o íman recebe um certo poder de se mover para ele. Assim o íman atrai o ferro não
somente como fim, mas também como motor eficiente e alterante.” — S. Tomás de
Aquino, Física, VII, 3 [1265–1268]

Assim até ao início do Renascimento o conhecimento do fenómeno eléctrico pouco progrediu,
enquanto que sobre o fenómeno magnético ao trabalho fundamental de Pedro de Maricourt (1269)
nada foi acrescentado. Alguns autores desta época, como Leonardo da Vinci e Cardan, apenas
recopiam, sem o citar, as experiências de Pedro de Maricourt.

                                                  
10 O pensamento e a obra de S. Tomás de Aquino foram motivo de trabalhos humanísticos de distintos Professores da

Universidade do Porto: Francisco Gomes Teixeira (1851–1933) matemático; Manuel Corrêa de Barros (1904–1991)
engenheiro electrotécnico.
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Esta situação de carência de desenvolvimento do conhecimento sobre o fenómeno eléctrico
vai-se prolongar até 1600, data em que é publicado um livro fundamental na História da
Electricidade e do Magnetismo

Publicado em 1600 por William Gilbert (1544–1603) o livro capital “De Magnete” [11]
embora representando “dezassete anos de intenso trabalho e investigação” no domínio do
magnetismo, dedica uma das suas partes — o Segundo Livro — ao estudo do fenómeno eléctrico
constituindo assim a mais antiga publicação sobre a electricidade.

Nesse Segundo Livro, ou segundo capítulo, que começa com uma comparação entre o
movimento de atracção do íman com o movimento de atracção do âmbar sobre pequenos corpos e
acaba com uma explicação sobre os corpos eléctricos e magnéticos, são apresentados outros
aspectos muito importantes para o progresso no conhecimento do fenómeno eléctrico:

•  é feito um sistemático estudo do âmbar, da necessidade de ser friccionado e das
experiências ocorrerem num ambiente seco;

• a distinção entre corpos eléctricos aos quais pode ser induzida a propriedade do âmbar,
de que são citados mais — diamante, safira, carbúnculo, opal, ametista, cristal de rocha;
vidro (vido claro e brilhante), enxofre, a goma laca —, e os corpos não eléctricos
(“aneléctricos – não eléctricos”) — esmeralda, ágata, pérolas, calcedónia, alabastro,
coral, marfim, madeiras, metais como prata, ouro, cobre, ferro;

•  é apresentado um instrumento científico — o versorium — destinado a compreender
claramente pela experiência como a atracção tinha lugar;

• é utilizada a teoria dos eflúvios para criticar anteriores explicações e para procurar uma
exclusiva caracterização do fenómeno eléctrico;

• é estabelecido que os “corpos são atraídos pelos corpos eléctricos segundo uma linha recta
dirigida ao centro da electricidade”.

Posteriormente foi atribuída a Gilbert a primeira utilização das palavras força eléctrica,
emanações eléctricas, e atracção eléctrica.

Agora, em ordem a claramente compreender por experiência
como tais atracções ocorrem, e quais as substâncias que atraem
outros corpos (… ), faça por si próprio uma agulha rotativa
(electroscópio— versorium) de qualquer tipo de metal, três ou
quatro dedos de comprimento, muito leve, e pousada num ponta aguçada da mesma forma
que a agulha magnética. — William Gilbert; De Magnete, II.

Deve-se a Guilbert o início do estudo do fenómeno eléctrico. Os factos a incluir no
desenvolvimento do conhecimento sobre o fenómeno eléctrico, e sobre o fenómeno magnético,
ocorrerão agora sob a influência de Gilbert. No entanto só alguns estudiosos irão preocupar-se com
o fenómeno eléctrico como tal, tendo a maioria, durante o século dezassete, procurado o estudo do
sistema do mundo e do papel desempenhado pelos fenómenos eléctricos e magnéticos nesse
sistema. Nessa perspectiva a obra de Gilbert irá inspirar Keppler, Galileu e os seus discípulos.

Como Guilbert o seu amigo e mestre Francis Bacon (1561–1626) também apresenta em 1620
uma listagem dos corpos eléctricos e caracteriza a repulsão entre duas bolas de medula de
sabugueiro (motus fugæ).

Nicolas Cabeo (1585–1650), jesuíta de Ferrara que publicou em latim, ao estudar os
fenómenos magnéticos também os comparou com os fenómenos eléctricos e com esse estudo
contribuiu para aumentar a lista de corpos electrizáveis (1669) com a cera branca. Foi o primeiro
estudioso a assinalar que alguns corpos depois de atraídos pelo âmbar são de seguida repelidos.

                                                  
11 William Gilbert; De Magnete, Trad F. Mottelay, Dover  1958
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Será Thomas Browne que reconhecerá que a repulsão é também um fenómeno eléctrico e o
primeiro estudioso a usar a palavra electricidade e electricidades — 1646.

Entretanto em França Pierre Gassendi (1592–1655) apresenta uma teoria do fenómeno
eléctrico na sua Física.

… Acontece assim que em razão da viscosidade desses corpos, a fricção abrindo os seus
pequenos poros, os corpúsculos de calor podem soltar-se e sair e que se forma um ramo
que, jorrando no ar contíguo, o força a condensar-se segundo o que já dissemos a
propósito do vazio e da chama, mas que o ar resistindo e retornando ao seu estado
primitivo empurra os corpúsculos para o corpo de onde eles saem e nessa ocasião aí envia
ao mesmo tempo as pequenas palhas e outros pequenos corpos.  — Gassendi, Phisique, s.
1, l. 6, c. 14.

Gassendi também apresenta explicações sobre o fenómeno magnético.
Também René Descartes (1596–1650) com base nos seus princípios filosóficos — teoria dos

turbilhões — dá uma explicação para o fenómeno eléctrico. Só que, verificando que as anteriores
explicações não se aplicam ao vidro (material não viscoso), começa por explicar a constituição do
vidro dentro do seu sistema filosófico, e depois explica a atracção eléctrica do vidro e finalmente
estende essa explicação aos outros corpos eléctricos.

Tanto Gassendi, como Descartes, como Cardan, ao ocuparem-se do fenómeno eléctrico não
realizaram qualquer experiência significativa, apenas estabeleceram hipóteses sobre a natureza e a
origem do fenómeno eléctrico.

Depois de Gilbert é Otto von Guerick (1602–1686) quem vai ter um contributo para o
conhecimento do fenómeno eléctrico ao desenvolver um instrumento capaz de aumentar o efeito
eléctrico — o globo de enxofre. Procurando recriar um sistema representativo da Terra, com as suas
virtudes, ou propriedades, criou um globo de enxofre que apresentava essas seis virtudes, e que na
actualidade podem ser identificadas com fenómenos eléctricos [12].

Só mais tarde, com o trabalho de Joseph Priestley, é que o globo de enxofre passou
a ser identificado erroneamente com uma primordial máquina electrostática de
atrito. Mas o texto de Otto von Guerick mostra que ele estava interessado apenas
em ilustrar as Virtudes do Mundo, através de uma experiência envolvendo um globo
de enxofre friccionado. As seis virtudes, ou propriedades, da Terra, que surgiam no

                                                  
12 N. H. Heathcote; Guericke’s Sulphur Globe, Annals of Science, (6), p.293, 1950
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globo de enxofre friccionado, e que na actualidade podemos identificar como
fenómenos eléctricos, eram a capacidade de atrair corpos (atracção eléctrica), a
“virtude expulsiva” ou capacidade repulsiva, a virtude impulsiva, a virtude sonora, a
virtude iluminante, e a virtude térmica.

Através do globo de enxofre de Otto von Guerick — e a partir de 1672 — foi possível detectar
outros propriedades adquiridas pelo simples contacto com um corpo electrizado, mas dessas
experiências não resultou qualquer nova teoria, embora fossem registados novos fenómenos: a
repulsão eléctrica, um luar fosforescente associado ao corpo electrizado, o ruído característico que
ocorre durante a electrização do globo de enxofre.

Em 1671 Richer comunica à Academia da Ciências de Paris que na ilha de Cayenne observou
as propriedades eléctricas de um peixe:

Eu fiquei muito surpreendido de ver um peixe, comprido de três a quatro pés, semelhante
a uma enguia grossa como a perna, e tal como a do mar a que os pescadores chamam
Congro, o qual sendo tocado não somente com o dedo mas com a extremidade de uma
pau, entorpece de tal forma o braço e a parte do corpo que estiver mais próxima que
ficamos durante aproximadamente um meio quarto de hora sem poder mexê-lo, e causa
mesmo uma perturbação que faria cair se não nos preveníssemos da queda deitando-nos
por terra, e de seguida voltámos ao estado anterior.  — Richer, 1671

Surge Robert Boyle (1627–1691), filósofo irlandês que realiza muitas experiências sobre
magnetismo e sobre electricidade.

Eu removi um pedaço de âmbar dos raios solares depois de o terem moderadamente
aquecido e então descobri que ele atraí aqueles pequenos corpos que não atraíra antes.  —
R. Boyle, Philosophical Works, 1725

Em 1673 Boyle, nos seus Essays of Effluviums; definiu a natureza (mecânica e corpuscular) e a
actuação dos eflúvios — fluidos subtis, que emanam dos corpos organizados.

No fim do século dezassete William Wall comunica à Royal Society, que tinha sido fundada em
1662, os resultados das suas experiências com que aludiu a uma semelhança entre a electricidade e o
trovão e o relâmpago. Depois de ter friccionado com um pano de lã um grande pedaço de âmbar
ele observou que:

…colocando um dedo a pequena distância do âmbar produzia-se um pequeno ruído, com
um grande clarão de luz sucedendo-lhe, e, o que é mais surpreendente, na sua erupção
atingia o dedo de uma forma muito sensível, qualquer que fosse o lugar em que fosse
aplicado, acompanhado de um sopro como o vento. O ruído é tão alto como o do carvão a
arder… Esta luz e este ruído parecem em certa medida representar o trovão e o
relâmpago.  — W. Wall, Phil. Trans. XXVI, p.69.

O astrónomo francês Jean Picard no Observatório de Paris observou em 1675 uma
luminescência na parte superior de um barómetro — luares eléctricos in vacuo.

Apesar da importância da sua obra Isaac Newton (1642–1727) apenas submeteu à Royal Society
em 1675 a experiência de que um disco de vidro friccionado atraía pequenos corpos mesmo na
superfície oposta aquela onde fora friccionado. Melhorou, também, a máquina electrostática
substituindo o globo de enxofre, utilizado por Boyle, por um globo de vidro mas continuando a
friccioná-lo com as mãos.

Ao chegar ao fim o século dezassete verifica-se que foi muito pequeno o progresso no estudo
do fenómeno eléctrico. No entanto existem já instrumentos capazes de o produzirem de uma forma
controlada, existem instrumentos capazes de o detectar e existe uma caracterização suficientemente
ampla das substâncias capazes de o produzir ou não.

Até ao século dezoito o interesse dos estudiosos da Filosofia Natural pelo
fenómeno eléctrico é meramente ocasional.
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O  Método  de  Estudo
No estudo da Electricidade durante a Antiguidade Clássica enquanto a descrição de diferentes

fenómenos é feita por vários autores antigos, a apresentação de uma justificação é feita somente por
alguns autores, tornando-se os restantes meros repetidores ou quando muito comentadores.

De todos os fenómenos detectados é a atracção de corpos leves pelo âmbar friccionado que
surge imediatamente acompanhado de uma explicação — para Thales a força atractiva, como um
movimento espontâneo como o que caracteriza a vida, identificar-se-ia com uma alma viva.
Aristótles apenas cita esta teoria vitalista de Thales de Mileto, embora ela explique também a
atracção do ferro pela pedra íman.

A teoria da atracção pode assim ter duas explicações, conforme a causa do
movimento expontâneo. Para alguns autores a causa do movimento era vital (teoria
vitalista), mas para outros a causa era mecânica (teoria mecanicista), [13].

Também são variadas as observações sobre os fenómenos de origem atmosférica — trovoada e
fogo-de-Santelmo — embora não seja estabelecida qualquer relação com a propriedade do âmbar.
Por isso a explicação para a trovoada é feita pela inflamação de um vento no momento do
relâmpago. Esse vento resultava da exalação seca da terra, e explicação integrava-se na teoria dos
quatro elementos e das qualidades fundamentais: Mas outros autores explicavam a trovoada pela
inflamação das núvens que resultava de uma causa mecânica — compressão do vento com escape
rápido acompanhado de inflamação.

Também não foi estabelecida qualquer relação entre o fenómeno observado no peixe eléctrico
e os fenómenos relacionados com o âmbar e com a trovoada. Héron explica a acção do peixe
eléctrico através de um corpo metálico pela passagem de uma matéria subtil através dos vazios do
metal.

Da citação dos factos e das ideias associadas pode-se verificar que na Antiguidade o fenómeno
eléctrico, como outros fenómenos do quotidiano, foi apenas observado, e de uma forma
pré–experimental — sem que a experimentação interviesse para dar um carácter preciso a esses
factos. Também estão afastadas deste tipo de explicação quaisquer considerações quantitativas
(precisas).

Com o aparecimento do Cristianismo, será com os estudiosos que debruçando-se durante a
Idade Média sobre as traduções árabes dos livros clássicos da Antiguidade, e depois comentando
esses textos à luz da Nova Doutrina, que surgirão referências aos fenómenos relacionados com o
âmbar, a trovoada ou o peixe eléctrico.

Entretanto, nesta época, os fenómenos magnéticos são devidamente comentados e estudados,
principalmente a atracção magnética, a partir da Física de Aristótles, surgindo na Cristandade a
bússola no século XII e os trabalhos experimentais de magnetismo efectuados por Pedro de
Maricourt [14] no século XIII.

Mas mais importante que o início do experimentalismo no estudo fenómeno magnético é o
aparecimento da nova forma de procura de conhecimento que partindo da simples especulação
escolástica começa a aprofundar os caminhos da Filosofia com o aumento dos conhecimentos das
coisas naturais através da experimentação. Estão neste âmbito os trabalhos de Rogério Bacon
(1214–1294) e do seu discípulo Pedro de Maricourt. Também a procura de uma método de
formulação do conhecimento se salienta, para além das opiniões de Bacon, o trabalho de Occam.

A Idade Média e o Renascimento nada acrescentaram ao conhecimento sobre o

                                                  
13 Jean Daujat; “Origines et Formation de la Théorie des Phénomènes Électriques et Magnetiques”, Paris 1945
14 Pedro de Mirancourt ou Pedro o Peregrino autor da carta Sobre o Íman (Epistola … de magnete) escrita em 1269
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fenómeno eléctrico que vinha da Antiguidade. No entanto, neste longo intervalo de
tempo começaram a surgir ideias e métodos que serão importantes no
desenvolvimento futuro desse conhecimento.

Ainda no estudo do fenómeno magnético surge já a medição como
forma de registar e preparar o estudo do fenómeno. Tem nesta fase
importância o registo do comportamento e a medida da indicação da
bússola (declinação). Nessa actividade colaboram os navegadores
portugueses do quatrocentos e de quinhentos [15]: Vasco da Gama
(1479), Bartolomeu Dias (1486), João de Lisboa (1514), D. João de
Castro (1538).

Neste período que envolve a Idade Média e parte do Renascimento
surge já a experimentação como forma de alcançar o conhecimento, e surge a formulação do
método experimental. No entanto a aplicação desta nova forma de estudo é utilizada
esporadicamente de dois modos: na experimentação como forma de caracterizar um fenómeno
e no levantamento da informação a partir da realidade através da medida.
A amizade e os ensinamentos de Bacon levam William Gilbert a abandonar a mera descrição

das lendas da Antiguidade e da Idade Média para utilizar a verificação experimental, construindo
assim uma Física Nova ou uma Nova Filosofia baseada na experiência e na geometria. Como
resultado vai surgir uma Física que, como sistema, constitui um corpo de doutrina completo. Por
isso será seguido ou combatido.

Porque na descoberta das coisas secretas e na investigação das coisas ocultas, obtêm-se
fortes razões de experiências seguras e argumentos demonstrados do que nas conjunturas
prováveis e na opinião de especuladores filosóficos do tipo comum; …

…

A vós somente, verdadeiros filósofos, mentes ingénuas que não só em livros mas nas
próprias coisas procurais o conhecimento, eu dediquei estes fundamentos da ciência
magnética — um novo estilo de filosofar.  — William Gilbert; De Magnet, Preface

No entanto o estudo do fenómeno eléctrico por Guilbert é meramente acidental: é no estudo
do movimento de atracção que compara a acção do âmbar e da pedra íman, e nessa comparação
aprofunda e amplia um pouco o estudo do fenómeno eléctrico. O seu trabalho sobre o íman
ultrapassa a explicação física e entra já na criação de uma nova Filosofia. Por isso, se seguirão alguns
estudiosos que conhecendo, e apreciando, os factos expostos na obra de Gilbert, servir-se-ão deles
na construção dos seus sistemas filosóficos parciais. Citaremos Galileu e Képpler. Por isso todos os
que vão atacar a obra de Galileu vão servir-se nesse ataque do estudo do fenómeno magnético para
o qual oferecerão novas explicações. Já o fenómeno eléctrico é apenas utilizado para, pelas
diferenças, caracterizar o fenómeno magnético; por isso pouco evolui o conhecimento do fenómeno
eléctrico nesta época. Época em que surgem métodos e ideias fundamentais para o estudo futuro do
fenómeno eléctrico.

Mas existem outros filósofos, que irão ter particular interesse para a História da Ciência em
Portugal, que irão ignorar o trabalho de Gilbert: é o caso dos Jesuítas de Coimbra. Na sua Física
abandonaram a explicação da orientação Norte-Sul pela atracção de montanhas de íman no pólo
Norte, para atribuírem a causa “a uma simpatia natural escondida consistindo nalguma qualidade
atractiva”.

                                                  
15 Luís Alburqueque; A Contribuição Portuguesa para o Conhecimento do Magnetismo Terrestre no século XVI, História e

Desenvolvimento da Ciência em Portugal, I, 1986
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Entre os que atacaram Galileu, pela sua importância — pela clareza do seu raciocínio, pela
brevidade da sua exposição — sobressai Nicolas Cabeo que, lançou uma Escola de Física no seio da
Companhia de Jesus com o fim de integrar as novas descobertas da Ciência nos antigos princípios
da Escolástica. Nesta escola intervieram Kircher, Zucchi, Léotaud, Laurent Forer, Luis de Alcazar,
Jèrome Dandin e Gaspar Schott.. Esta Escola prolongou-se até ao fim dos século dezassete, e
mantendo os fins foi-se sempre adaptando ás novas circunstâncias.

Em meados do século dezassete verifica-se que pouco se avançou sobre o trabalho e os
métodos de Gilbert no estudo do fenómeno eléctrico. A experimentação sobre o fenómeno
eléctrico não progrediu, a explicação do fenómeno eléctrico foi evoluindo ligeiramente em torno do
conceito de eflúvios e verifica-se que as preocupações dos estudiosos vão mais para o estudo do
fenómeno magnético e para as explicações desse fenómeno inseridas em sistemas filosóficos mais
vastos.

O ocorrência de momentos altos da História da Física, como o trabalho de Galileu, e depois de
Gassendi e Descarte, não fizeram progredir o estudo do fenómeno eléctrico.

Descartes serve-se da sua teoria dos turbilhões para explicar o fenómeno eléctrico do vidro; mas
apenas justifica os fenómenos já conhecidos, a sua filosofia não promove a investigação deste
fenómeno.

Nesta época surgem as Academias. Em Inglaterra com o patrocínio real de Carlos II é fundada
a Royal Society em 1660 com o fim de “investigar a natureza e de inquirir sobre a sua actividade e
os seus poderes pela observação e pela experiência”. A partir do ano de 1665 são publicadas as
Philosophical Transactions (Phil. Trans.) onde as mais recentes descobertas são apresentadas ao
grande público. Em França, sob o patrocínio de Luís XIV, é criada a Académie Royale des Sciences
com o dever de fazer progredir a filosofia da natureza e as matemáticas e de aplicar as leis da
natureza em reformas práticas.

Isaac Newton, através da sua obra e ideias irá influenciar o estudo do fenómeno eléctrico no
século dezoito, mas as suas poucas experiências e as suas sugestões não promoveram o estudo desse
fenómeno no seu tempo [16].

Ao chegar ao fim o século dezassete verifica-se que a Filosofia Experimental, como método,
tem já poderosos praticantes: não só se encontra aplicada a importantes fenómenos físicos como
também já está consagrado (codificado) o seu método de aplicação.

Como na matemática também em filosofia natural , a investigação de coisas difíceis pelo
método de análise, deve proceder sempre o método de composição {síntese}. Esta análise
consiste em fazer experiências e observações, e em desenhar conclusões gerais a partir
delas por indução, e não admitindo objecções contra as conclusões, mas como são
tomadas das experiências, ou outras verdades certas. Newton, Opticks liv III, p. 31, 1728

      Isaac Newton

                                                  
16 I. B. Cohen; Franklin and Newton — an inquiry into speculative newtonian experimental science and Franklin’s work

in electricity as example thereof; The American Philosophical Society 1966



O  Fenómeno  Eléctrico:  algumas ideias e experiências durante o século XVIII 11

Manuel Vaz Guedes, 2003

Ideias  e  Experiências
Na passagem do século é importante para os estudiosos do fenómeno eléctrico uma observação

realizada em 1675 por Jean Picard (1620–1682) quando transportava um barómetro nas ruas de
Paris — a luz fosfórica ou fósforo mercurial  {latim: mercurio lucente}.

Depois de observar uma luminosidade no alto da coluna de mercúrio do barómetro, Picard
realizou algumas experiências no Observatório de Paris tendo detectado que nem todos os
barómetros apresentavam essa propriedade, que bastava agitar o barómetro para obter a suave luz e
que esta luz surgia precisamente quando o mercúrio descia.

Desde a morte de Picard, outros estudiosos repetiram as experiências que tinham sido
apresentadas à Academia Real de Ciências, e que foram descritas num livro sobre barómetros. Um
exemplar desse livro foi lido por Jean Bernoulli (1667–1748) que retomou as experiências. Uma
primeira constatação de Bernoulli foi que para o fenómeno ocorrer deveria existir um elevado vácuo
e que o mercúrio deveria estar isento de impurezas. Foram estes factos que comunicou em 1700 à
Academia Real das Ciências. Mais tarde apresentou uma explicação do fenómeno com uma teoria
que traduz a forte influência das ideias de Descartes (turbilhões) e associou a luminosidade às
propriedades apresentadas pelo fósforo que tinha sido descoberto em 1669.

Também Francis Hauksbee (1666–1713) realizou experiências com o fósforo mercurial:
Demonstrou que podia produzir um considerável quantidade de luz agitando o mercúrio em
atmosferas mais ou menos rarefeitas em tubos de vidro. Quando o mercúrio é disperso em chuveiro,
então ocorrem clarões de luz em qualquer parte da câmara “como um estranha forma de
relâmpagos” {ver figura 54 do livro [1]}.. Também conseguiu a produção de luz no vácuo produzido
por fricção de âmbar e de vidro.

Em 1706 Hauksbee, perante os membros da Royal Society, utilizou um tubo de vidro
friccionado, substituindo o âmbar , no estudo do fenómeno eléctrico.

Hauskbee experimentou com globos de enxofre e com tubos, maciços e ocos de
vidro, acabando por construir uma poderosa máquina eléctrica (electrogerador)
com uma globo de vidro e um sistema mecânico para o accionar. O atrito era
provocado pela mão do experimentador.

Com esta máquina descobriu em 1707 que refazendo o ar do interior do globo,
rodando o globo rapidamente colocando a sua mão no exterior do globo, uma
forte luz aparecia no interior, e que a luz apareceria também no exterior quando
o ar entrasse para o interior do globo.

A partir de uma máquina eléctrica de Hauskbee com o veio na horizontal foi
construída em Leipzig uma outra máquina com o globo rodando em torno de um
veio vertical.

Nas suas comunicações à Royal Society, e no livro que publicou
Hauksbee [17] mostra ser um experimentador que descreve os instrumentos que utilizou (e
construiu) e a forma como ocorreu a experiência, não apresentando o processo evolutivo do seu
pensamento nem especulando com teorias (apesar de ser um seguidor da teoria dos eflúvios).

Um estudioso que em 1720 começou a preocupar~se com o fenómeno eléctrico foi Stephen
Gray (1666–1736). Durante a sua vida foi assistentes de professores de Filosofia Experimental —
Roger Cotes em Cambridge e John T. Desaguliers em Londres. O primeiro artigo de Gray que foi
apresentado à Royal Society sobre o fenómeno eléctrico apenas relembra o comportamento
eléctrico de certos materiais e só a partir de 1729 começou as suas experiências sobre condução

                                                  
17 Francis Hauksbee; Physico–mechanical Experiments, London 1709 {este livro está disponível na web}
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eléctrica.
Os novos materiais, que não eram rígidos, eram cabelo, seda, e penas. Na experiência de 1729

verificou que a virtude atractiva podia ser passada a um outro corpo pelo tubo de vidro.

Tendo friccionado um tubo de vidro fechado nas duas extremidades por duas rolhas de
cortiça e “sustendo uma pena de perto da sua extremidade superior, eu encontrei que ia
para a rolha, atraída e depois repelida por esta com pelo tubo. Fiquei muito surpreendido
e concluí que que havia certamente uma virtude atractiva comunicada à rolha pelo tubo
excitado”. — Gray, 1729

O mesmo resultado foi obtido com uma bola de marfim ligada a fios de metal ou linhas com
10 metros de comprimento. Outras experiências permitiram-lhe concluir que:

Quando a linha transportando a virtude eléctrica estava suportada pelas linha ou fios
metálicos e quando o efluívo  chegava aos fios de suspensão, ele passava por esses fios
aos postes e assim não ia mais longe sobre a linha que o devia conduzir à bola de marfim.
— Gray 1729.

Estava assim descoberta a condução da electricidade. Gray, quando detectou que os mesmos
efeitos podiam ser obtidos e o tubo de vidro estivesse apenas perto da linha de comunicação,
também estava a descobrir a electrização por influência ou electrização induzida.

Nas suas experiências Gray serviu-se de um jovem de oito ou nove anos para electrificar, e
mantendo-o suspenso de linhas aproximou o tubo de vidro friccionado das pernas, o que provocou
a atracção de pequenas penas pelo rosto do jovem. Mais tarde manteve o jovem sobre uns
montículos de resina, em lugar de o suspender, e em 1732 mostrou que era possível passar o efeito
entre dois jovens que estivessem de mãos dadas.

Depois da morte de Gray foi o seu amigo e companheiro de estudos Granville Wheler
(1701–1770), um rico cientista amador, quem continuou as experiências sobre o fenómeno
eléctrico, essencialmente sobre repulsão, tendo publicado em 1739 uma artigo sobre a
demonstração experimental que dois pedaços de fio, feitos do mesmo material e estando suspensos
muito perto um do outro, divergiam igualmente em direcções opostas.

Esta propriedade seria mais tarde aplicada na construção de electroscópios,
essencialmente por Gray, Du Fay, Wheler e A. Nollet.

Um interessante trabalho sobre electricidade foi realizado por Charles Du Fay (1698–1739),
que de 1733 a 1737 publicou nas Memórias da Academia Real de Ciências de Paris quatro longos
artigos sobre o fenómeno eléctrico [18]. O primeiro é dedicado à história da Electricidade que Du
Fay descreve rapidamente até aos trabalhos de Gray do ano anterior (1732). Os trabalhos seguintes
descrevem as suas muitas experiências.

As primeiras experiências de Du Fay consistiram no ensaio do poder condutor de várias
substâncias. Acabou por verificar que os corpos não condutores, ou maus condutores, que se
electrizam por fricção e que os corpos condutores, devido a esse sua propriedade não podem nem se

                                                  
18 Pierre Brunet; L’Oeuvre Scientifique de Charles François Du Fay, Petrus Nonius, pp.77–95, 1940
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electrizar nem conservar a electricidade que lhes é transmitida. Provou também que uma corda
molhada podia conduzir a electricidade a uma distância de 1256 pés (415 m).

Descobriu que podia tirar faíscas eléctricas de um corpo vivo — ele próprio ou um gato — pelo
que modificou a experiência de Gray com um jovem suspenso.

É importante chamar à atenção que os factos sequencialmente descritos em
diferentes páginas deste texto na realidade ocorreram simultaneamente. As
experiências de Gray foram repetidas e acrescidas por Du Fay, tendo mais tarde
Gray continuado as suas experiências com o conhecimento já do trabalho de Du
Fay. Também as primeiras experiências de Du Fay foram realizadas na presença de
J.-A. Nollet que mais tarde irá ter um importante papel no desenvolvimento e na
vulgarização do estudo do fenómeno eléctrico.

Uma importante experiência de Du Fay consistiu em aproximar de uma pequena folha de ouro
um tubo de vidro electrizado mantendo-a a flutuar no ar. Depois aproximou da folha de ouro em
flutuação um pedaço de goma copal friccionado, e verificou que a folha de ouro não foi repelida
mas que foi atraída fortemente pelo goma copal. Du Fay concluiu:

Eis duas electricidades e natureza diferente, a dos corpos transparentes e sólidos como o
vidro, o cristal, etc…, e a dos corpos betuminosos, resinosos, como o âmbar, a goma
copal, a cera de Espanha, etc. Uns e outros repelem os corpos que contrariam uma
electricidade da mesma natureza que a deles e atraem pelo contrário os que tem uma
electricidade com uma natureza diferente da sua… Os corpos que não são actualmente
eléctricos podem adquirir se estão isolados cada uma das duas electricidades e então os
seus efeitos são semelhantes aos dos corpos que lha comunicaram… Eis portanto duas
electricidades bem demonstradas… Chamarei a uma electricidade vítrea e a outra
electricidade resinosa.  — Du Fay, Hist. Ac. Roy. Des Sciences, 1733

Ainda utilizando o tubo de vidro como fonte de electricidade, Du Fay utilizava um novo tipo
de electrómetro diferente do versorium.

…um pequeno fio serve para conhecer se a força da electricidade é mais ou menos
grande… Ver-se-á as duas pontas que caem livremente … afastarem-se uma da outra com
mais ou menos força e formar um ângulo mais ou menos grande… e isso fará conhecer de
um modo assaz exacto o grau da força da electricidade…  — Du Fay, Hist. Ac. Roy. Des
Sciences, 1733

O estudo do fenómeno eléctrico estava neste tempo confinado a alguns investigadores que
entretanto publicavam as suas conclusões nas actas das Academias. Mas, no geral, a realização de
experiências envolvendo o fenómeno eléctrico não estava disseminada e só com Jean Desaguliers
(1683–1744) [19], curador das experiências na Royal Society e professor de Filosofia Natural, é que
começaram a realizar-se conferências (1737) e demonstrações públicas envolvendo as experiências
de Gray e de Du Fay sobre o fenómeno eléctrico. Foi Desaguliers quem introduziu a palavra
condutor para substituir a designação linha de comunicação utilizada por Gray.

Na década de quarenta reiniciaram-se na Alemanha os estudos sobre o fenómeno eléctrico. Na
repetição das experiências conhecidas Christian Hausen (1693–1743) começou a utilizar em 1742 a
máquina desenvolvida por Hauksbee [20]. Também Georg Bose (1710—1716) utilizou um globo
de vidro para repetir em 1737 as experiências realizadas por Du Fay. Um avanço técnico foi
introduzido por Johann Winkler (1703–1770) que utilizou um pedal para, por intermédio de
correias, promover o movimento mais rápido do globo e uma almofada de pele fixa, cheia de crina,
para friccionar contra o globo do vidro, em lugar de utilizar a mão do experimentador. Entretanto

                                                  
19 Jean Desaguliers; A Course of Experimental Philosophy, 2 vol, London 1734–1744
20 Christian Hausen; Novi Perfectus in Historia Electricitatis, Lips. 1743
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Bose descobriu que mantendo um tubo de metal (como o cano de uma espingarda) perto do globo de
vidro, obtinha melhores efeitos — a este arranjo passou a chamar-se o condutor principal.

No ano de 1744 Christian Ludolff (1707–1763) provoca a inflamação de éter com um tubo
electrizado. Também demonstrações com o toque de campainhas, e a rotação de uma estrela
metálica são divulgados na Alemanha.

A aplicação da electricidade na medicina parece ter sido sugerida por Johann Krüger
(1715–1759) que considerava que um subtil efluívo eléctrico passando através do corpo humano
poderia causar alterações nas partes mais profundas e restabelecer ou manter a saúde. Também
Christian Kratzenstein (1723–1795) promoveu o uso da electricidade na medicina.

Na descoberta e estudo do fenómeno eléctrico este primeiro período de quarenta e
cinco anos do século dezoito é caracterizado pela integração deste problema no
âmbito da Filosofia Experimental. Surgiram, assim, um conjunto de estudiosos que
foram realizando experiências de uma forma metódica e foram tirando alguns
resultados. No entanto, além de pequenos progressos no âmbito da caracterização
de alguns aspectos dos fenómenos, apenas Du Fay em 1733 teve uma intervenção
no âmbito da teoria com a sua definição de dois tipos de electricidade: vítrea (+) e
resinosa. Na maior parte do tempo continuou-se a seguir a teoria dos efluívos com
alguma modificação devida à teoria dos turbilhões de Descartes.

Mas para se realizarem as diferentes experiências houve que introduzir melhorias
na forma de promover a electrização dos corpos: do tubo de vidro friccionado
passou-se para a máquina eléctrica com globo de vidro accionado mecanicamente a
velocidade elevada e montada com uma almofada atritante.

A caracterização do estado de electrização passou a ser feita com um
electroscópio do tipo pêndulo eléctrico ou do tipo de cordéis.

Com estes instrumentos e com uma panóplia de materiais e de objectos foi possível
realizar um conjunto vasto de experiências que os diversos autores sistematizaram
e tornaram públicas nas actas das sociedades científicas ou em livros, tanto
pequenos volumes dedicados como em tratados de física.

Embora os factos conhecidos sobre o fenómeno eléctrico não permitissem a
realização de qualquer tarefa útil, no entanto no fim deste primeiro período do
século dezoito, iniciaram-se as sessões públicas ou as sessões sociais de
realização de experiências científicas, onde, devido ao seu carácter espectacular,
todas as experiências relacionadas com o fenómeno eléctrico passaram a ter
grande divulgação.

A utilização de experiências científicas como divertimento de sala ou como forma de aceder ao
conhecimento teve no padre Jean Antoine Nollet (1700–1770), e desde 1733, um grande
impulsionador. Para além de promover as realização das experiências em sociedade — na corte, e
nos salões da nobreza — Nollet escreveu textos completos onde divulgou os instrumentos, os
materiais e a forma de realizar as experiências sobre o fenómeno eléctrico, além de, como membro
da Academia Real das Ciências de Paris, ter promovido a divulgação das suas novas experiências
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junto da comunidade científica da sua época. O seu livro Essai sur L’Électricité des Corps, publicado
em 1746 foi um forte impulsionador dos estudos do fenómeno eléctrico. Mas Nollet também
sentiu a necessidade de, como ensaio, estabelecer uma causa geral da Electricidade:

Eu estava então bastante feliz por ter encontrado a causa geral da Electricidade, na
efluência e na afluência simultâneas de uma matéria muito subtil, presente por todo a
parte, e capaz de se inflamar pelo choque dos seus próprios raios; …  — Abbé Nollet,
Essai sur L’Électricité des Corps, Préface, 1746

Mas no final do ano de 1745 e no princípio de 1746 ocorre uma descoberta importante: a
garrafa de Leyden [21].

Na actualidade existe  a seguinte opinião sobre a sequência de ocorrências:

• Em 11 de Outubro de 1745 na Alemanha Ewald von Kleist (1700–1748) tendo
colocado um prego de ferro num bocal, e, mantendo esse bocal na mão,
aproximou o prego da máquina eléctrica (globo de vidro electrizado por
atrito). Quando pretendeu pegar no prego com a outra mão, sentiu uma
forte comoção. Descobriu também que o efeito aumentava quando se
deitava espírito de vinho ou mercúrio no bocal. A experiência mostrou que
se podia obter uma forte descarga do bocal mesmo afastado da máquina
eléctrica e 24 horas depois de excitado. Em Novembro e Dezembro von
Kleist escreveu a vários amigos relatando a experiência.

•  Em finais de 1745, um abastado experimentador amador de Leyden
chamado Canæus (ou Cuneus) que costumava trabalhar com Pieter van
Musschenbroek (1692–1761) e Jean Allaman (1713–1787) tinha na mão uma
garrafa com água onde mergulhava um fio metálico ligado ao condutor
principal. Quando apanhou o fio metálico com a outra mão depois de o ter
afastado do condutor principal, recebeu nos braços e no peito uma forte
comoção. Musshenbroek repetiu pessoalmente a experiência e comunicou-a
em Janeiro de 1746 ao físico francês René de Réaumur tendo sido lido um
extracto dessa carta na Academia Real das Ciências de Paris pelo padre
Nollet.

Eu quero comunicar-vos uma experiência nova, mas terrível que vos aconselho a não
tentar em vós próprio…  — Início da carta de Musschenbroek a Réaumur (1745)

Depois da divulgação da experiência de Leyden iniciou-se um período em que por todo o lado
se repetiu e desenvolveu a experimentação em torno do fenómeno eléctrico. Na Alemanha foi
Winkler em Leipzig e Daniel Gralath (1708–1767) em Dantzing que imediatamente fizeram

                                                  
21 Designada em português como: garrafa de Leyden, garrafa de Leyde, garrafa de Leida. Também tem sido utilizada a

palavra jarra para designar o vaso.
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experiência com a garrafa de Leyden. Winkle preocupou-se com os efeitos fisiológicos da comoção
provocada pela garrafa, e experimentando em si e na sua mulher, acabou por descrever os efeitos de
uma forte comoção. Procurou então processos seguros de observar a descarga da garrafa e a
utilização simultânea de várias garrafas — bateria eléctrica [22].

Gralath dedicou-se a dar forma à garrafa de Leyden substituindo o prego de metal por um
arame metálico terminado por uma esfera de chumbo — um gancho. Com esta garrafa fez passar a
descarga eléctrica por uma fila de pessoas de mão dada. Utilizou, também, várias garrafas em
bateria. Descobriu também que podia tirar da garrafa várias descargas, embora cada vez mais fracas,
desde que decorresse algum tempo entre as descargas: trata–se da descarga residual.

A repetição da experiência de Leyden em França foi feita, separadamente, por Nollet e por
Louis Le Monnier (1717–1799). Enquanto que Nollet provocou uma experiência espectacular,
quando na presença do rei, fez passar a descarga por uma cadeia de 180 pessoas formando um
circulo, já Le Monnier, que publicou as suas investigações em 1746, fez diversas experiências sobre
a propagação da descarga ao longo de um fio metálico e procurou determinar a velocidade da
propagação da descarga.

Em Inglaterra as experiência de Leyden foi executada por William Watson (1715–1787),
tornando-a mais espectacular e pública, e também procurou determinar a velocidade de propagação
da descarga. Watson observou o clarão que ocorre no momento da descarga da garrafa

Quando a garrafa está bem electrizada, e lhe aplica uma mão, vê o clarão de fogo saltar da
parte exterior do vidro em qualquer sítio que o toque, e ele crepita na sua mão.  —Watson
1746

Em 1748 Watson apresentou um diagrama com um circuito eléctrico:

Foi John Bevis (1693–1771) quem teve a ideia de recobrir as duas faces de um vidro de janela
com uma folha metálica e de observar o mesmo efeito que obtinha com uma garrafa de Leyden –

                                                  
22 A invenção da bateria eléctrica, que consiste numa ligação em paralelo de várias garrafas de Leyden, é disputada por

Gallart – Alemanha, Bevis – Inglaterra;
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surge a garrafa com armaduras metálicas. Observou que a força da carga aumentava com o tamanho
da garrafa, mas não na proporção da quantidade de água que continha.

Durante o ano de 1747 Watson e Bevis fizeram experiências no rio Tamisa para determinar a
distância máxima a que o choque eléctrico podia atingir assim como a sua velocidade. No Verão de
1748 continuaram as experiências concluindo que a velocidade era instantânea.

Também Benjamin Wilson (1721–1788) fez experiências em 1746 com a garrafa de Leyden
acabando por enunciar que a acumulação da electricidade na garrafa de Leyden é sempre
proporcional à espessura do vidro, à superfície do vidro e à superfície do material não eléctrico em
contacto com a parte interna e externa.

A descoberta do fenómeno de Leyden dá início a uma época — “a mais
surpreendente que já ocorreu em todo o negócio da electricidade” — em que: são
realizadas muitas experiências que partindo do que era conhecido permitem
encontrar novos conhecimentos; em que a realização das experiências se reveste
frequentemente de um carácter espectacular e público; em que é grande a acção de
divulgação dos novos conhecimentos através das publicações científicas ou da
correspondência pessoal. Como resultado desta actividade nesta época o estudo
do fenómeno eléctrico tem uma enorme expansão. A expansão do estudo não será
feita com mais desenvolvimentos e experiências em torno da garrafa de Leyden, que
a maioria dos intervenientes abandonarão antes de 1750, mas através de outras
experiências e ideias.

Para além de continuar a aplicação da electricidade na medicina também foram realizadas várias
aplicações da electricidade na cultura de vegetais. Submetendo plantas e árvores a uma electrificação
permanente observou-se as alterações no seu aspecto e crescimento. Trabalharam neste domínio:
Maimbray, Nollet, Jallabert, Boze, e o padre Ménon.

Jean-Antoine Nollet  (1700–1770)

Nasceu em Pimpré numa família de camponeses [23]. Fez os seus
estudos em humanidades em Beavais e para continuar a sua preparação
para a carreira eclesiástica deslocou-se aos dezoito anos para Paris,
onde teve de trabalhar para sustentar os seus estudos. Durante a sua
preparação teológica foi tutor de crianças e dedicou-se à pratica da arte
de esmaltador enquanto ia estudando Física. Em 1728 foi admitido na
Societé des Arts — pequeno grupo de promoção do conhecimento das
ciências e das artes —,  o que lhe permitiu o contacto com membros da
aristocracia seus futuros protectores. Nessa altura, e devido às suas qualidades intelectuais,
começou a trabalhar com Du Fay na preparação das experiências científicas envolvendo o
fenómeno eléctrico. Durante o tempo em que trabalhou com Du Fay acompanhou-o em
viagens a Inglaterra (1734) e à Holanda (1736), tendo então estabelecido conhecimento com
outros experimentadores — Desaguiliers, s’Gravesande, Musschenbroek, Allamand — com
quem manteve correspondência. Depois passou a auxiliar do físico Réaumur no seu laboratório
e tornou-se um educador privado. Entretanto em 1735 teve autorização para organizar e reger
um curso público de Física Experimental no Colégio de Navarra pertença da Universidade de
Paris.

Como eclesiástico Nollet apenas recebeu o grau de diácono (1728), cujos deveres honrou
toda a sua vida, apesar do seu muito interesse pelos estudo da Física. Não tendo atingido o
sacerdócio sempre foi designado como Abbé Nollet (padre Nollet).

Em 1738 publicou uma livro — Programme ou Idée Originel d’un Cours de Physique avec

                                                  
23 Segundo M. de Fouchy; Ëloge de M. L’ Abbé Nollet, Hist. Ac. Roy. des Sciences, p. 121–136, 1773
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un Catalogue Raisonné des Instrumens qui Servent aux Experientes — onde apresentou sobre
a forma de qustionário as lições de Física Experimental e descreveu os principais instrumentos
utilizados. Neste livro uma das lições é dedicada à Electricidade; essencialmente o leitor é
conduzido na realização das experiências criadas por Du Fay.

No ano de 1739 Nollet começou a trabalhar na Academia Real das Ciências de Paris como
Mecânico-adjunto, tendo passado a Associado três anos depois, e tendo falecido naquele ano
Du Fay, começou a orientar os seus próprios estudos experimentais em Electricidade. No ano
em que foi admitido na Academia das Ciências foi convidado para fazer um curso de Física
Experimental na Universidade de Turim. No regresso desta viagem começou a publicar
Memórias sobre temas de Física — a máquina pneumática. No anos seguintes continuou as
publicações colaborando activamente nos trabalhos da Academia.

De 1743 a 1764 publicou os seis volumes das — Leçons de Physique Expérimentale.
Livros com um texto ordenado, claro, compreensivo e oportuno. Estes livros tiveram nos anos
seguintes várias edições, nas principais línguas.

Continuando a sua missão de divulgador da Física Experimental junto da nobreza em 1744
fez um curso de Física Experimental na presença do Delfim e no ano seguinte na presença da
rainha em Versalhes.

Continuando as experiências sobre Electricidade, onde para além das experiências já
divulgadas — de Hauksbee, Gray e Du Fay — foi acrescentando muitas outras da sua autoria.
Partindo das experiências de Bose sobre globos de vidro e sobre a ignição pela descarga
eléctrica iniciou um estudo de que resultou a teoria das efluências e afluências simultâneas.
Nollet publicou em 1745 uma Memória à Academia Real das Ciências, e no ano seguinte
publicou um livro — Essai sur l’Électricité des Corps —, onde apresentou a sua teoria. Esta
teoria foi aceite pelos restantes estudiosos com entusiasmo até 1752.

Nos anos seguintes continuou as experiências sobre a Electricidade utilizando a garrafa de
Leyden e continuou a fazer comunicações à Academia; em 1749 publicou outro livro —
Recherches sur les Causes Particulières des Phénomènes Électriques et sur les Effets Nuisibles
ou Avantageux qu’on Peut en Attendre.

Sem descurar o estudo de outros assuntos da Física Experimental, o padre Nollet continuou
os seu trabalhos sobre a Electricidade tendo entrado em polémica com outros estudiosos —
Secondat (1746), Morin (1748), e Bammacaro (1748), Franklin em 1758 — o que lhe permitiu
publicar três livros Lettres sur l’électricité dans lesquelles on… (1753; 1760; 1767) contendo
diferentes cartas e artigos com que participou nessas polémicas.

Em 1756 foi nomeado professor de Física Experimental no Colégio de Navarra, e em 1757
foi nomeado professor de Física e de História Natural dos Príncipes de França. Nessa ano
tornou-se professor de Física Experimental  nas Escola Militar de Artilharia e de Engenharia
em La Fère e em Mézières.

Publicou o seu último livro em 1770 — L’art des Expériences ou Avis aux Amateurs de la
Physique sur le Choix, la Construction et l’Usage des Instrumens ; sur la Préparation et
l’Emploi des Drogues qui Servent aux Experientes —, em três volumes, onde dá todas as
indicações práticas sobre os materiais e a construção dos instrumentos necessários à realização
das experiências de Física descritas nos seus livros.
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O padre Nollet ao longo da sua vida realizou um número elevado de experiências
laboratoriais sobre o fenómeno eléctrico, repetindo as experiências desenvolvidas pelos outros
estudiosos e criando algumas experiências originais. No campo das ideias criou a teoria das
efluências e afluências simultâneas com que pretendeu substituir a teoria de Du Fay sobre os
dois efluívos eléctricos. Mas para além da sua posição social, resultante essencialmente do seu
trabalho de divulgador do fenómeno eléctrico junto da aristocracia e das Escolas, e da sua
intervenção em todo os domínios em estudo na Electricidade do seu tempo, não teve qualquer
contributo original e marcante no conhecimento do fenómeno eléctrico.

No ano de 1743 Benjamin Franklin (1706–1790) assistiu em Boston a uma sessão de física
experimental realizada por um demonstrador ambulante onde algumas experiências espectaculares
sobre o fenómeno eléctrico foram apresentadas. Nos finais de 1745 Peter Collinson, membro da
Royal Society, enviou desde Londres para B. Franklin livros [24] e um tubo de vidro que permitiam
a realização de experiências conhecidas sobre o fenómeno eléctrico. A partir dessa altura, e na
companhia de alguns outros cavalheiros de Filadélfia, reunidos na Library Company of Philadelphia,
Franklin repetiu algumas experiências e originou outras assim como procurou melhorar os
instrumentos e as condições da sua realização.

Os importantes contributos de Franklin para o estudo do fenómeno eléctrico estão descritos
em várias cartas que a partir de 1747 e desde Filadélfia enviou a Collinson [25].

Na primeira carta — Março de 1747 — Franklin acusa a recepção de um tubo de vidro e
informa que já realizou experiências que acredita que sejam novas.

Na segunda carta — Julho de 1747 — Franklin começa por exaltar as propriedades dos corpos
pontiagudos.

“…o maravilhoso efeito dos corpos pontiagudos, tanto para puxar como para empurrar o
fogo eléctrico.” — B. Franklin, Letter II

Continua a carta descrevendo a forma como realizava a suas experiências e os cuidados a ter na
sua realização. Imediatamente entra a distinção de corpos electrizados positivamente ou mais e
negativamente ou menos, mostrando a possibilidade de raciocinar sobre esses conceitos e de realizar
as experiências de acordo com esses raciocínios.

Surge assim, uma explicação teórica para o fenómeno eléctrico (aqui ainda
chamado de fogo eléctrico) — relativamente ao seu estado natural haveria nos
corpos um excesso (+) ou um défice de electricidade — e a dedução de factos
(experiências) a partir dessa teoria.

Na terceira carta — Setembro de 1747 — Franklin aplica a sua
teoria sobre a electricidade positiva e negativa ás observações sobre
a garrafa de Leyden. Quando a garrafa de Leyden está carregada, se
a superfície interior é positiva a superfície exterior é negativa, mas
não existe na garrafa mais electricidade do que quando estava
descarregada; apenas a parte interior ganhou o que a parte exterior
perdeu. Como o vidro não pode ser atravessado pela electricidade o
equilíbrio só pode ser reposto (“com uma violência
impressionante”) através de um condutor que ligue a superfície interior à superfície exterior. Esta
explicação é confirmada por um conjunto de onze experiências, descritas de uma forma breve mas

                                                  
24 Foi enviado um exemplar do Gentleman’s Magazine de Abril de 1745 com uma resenha histórica das experiências

sobre o fenómeno eléctrico dos estudiosos alemães: Bose, Winkler, Waitz
25 Estas cartas foram reunidas e publicadas em Inglaterra em 1751 — Experiments and Observations on Electricity made

at Philadelphia in America by Mr. Benjamin Franklin; depois foram traduzidas por Dalibard e publicadas em Paris em
1752 — Expériences et Observations sur l’Électricité faites a Philadelphie en Amérique par M. Benjamin Franklin.
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clara, com que termina a carta.
Mais tarde na sexta carta — Julho de 1750 — Franklin demonstrará que o fogo eléctrico está

acumulado no vidro da garrafa.
A teoria da existência de uma electricidade apresentada por B. Franklin iria provocar fortes

ataques da parte do padre Nollet
Na quarta carta — 1748 — Franklin descreve um motor eléctrico (“roda eléctrica”) e tece várias

considerações sobre o comportamento da garrafa de Leyden [26]. Termina esta carta com
significativas considerações sociais:

Um pouco desgostoso de, até agora, nada ter produzido de útil para a humanidade; e
aproximando-se o tempo quente de Verão, em que as experiências eléctricas não são tão
agradáveis, propõe-se pôr-lhes um fim esta época, um tanto humoristicamente, numa
reunião agradável nos bancos do rio Skuylkilt. Espíritos (álcoois) podem ser inflamados
ao mesmo tempo por uma faísca enviada de margem para margem através do rio, sem
outro condutor a não ser a água; (…). Um peru será morto para o nosso jantar com um
choque eléctrico, e assado pelo assador eléctrico, diante de um fogo ateado por uma
garrafa eléctrica; quando se beber à saúde de todos os famosos electricistas na Inglaterra,
Holanda, França e Alemanha em cálices electrizados, sob a descarga de armas com uma
bateria eléctrica. — B. Franklin, Letter IV

Na restante parte desta quarta carta e em parte da quinta carta — Julho 1750 — Franklin tece
considerações e estabelece raciocínios sobre a electricidade atmosférica, acabando por estabelecer a
analogia entre a trovoada e as experiências com a electricidade.

Anteriormente outros estudiosos tinham apresentado a ideia que o relâmpago era uma espécie
de faísca eléctrica grande. Em 1708 Wall apresentou essa ideia, assim como Desaguliers, Nollet
(1743) e Winkler (1746); mas nenhum criou uma experiência capaz de comprovar essa ideia. Foi o
que fez Franklin ao sugerir, num suplemento à quinta carta, a experiência da guarita.

Para determinar a questão, se as nuvens que contêm trovoada
estão electrizadas ou não, eu proporia uma experiência para ser
tentada onde possa ser feita convenientemente. No alto de uma
alta torre ou campanário, coloque uma espécie de guarida,
suficientemente grande para conter um homem e um estrado
eléctrico. Do meio do estrado faça subir uma haste de ferro e
passe pela porta, e suba 20 ou 30 pés {6 m a 10 m}, muito
aguçada na extremidade. Se o estrado eléctrico permanecer
limpo e seco , um homem permanecendo em cima dele quando
tais nuvens passarem baixo, pode ser electrizado e libertar
faíscas, a haste puxando o fogo para ele desde a nuvem. Se algum perigo existir para o
homem (ainda que eu pense que há nenhum) deixe-se ele ficar de pé no chão da guarita, e
de vez em quando aproximar da haste uma espira de fio que tem uma extremidade ligada
a chumbos, segurando-o com uma pega de cera; então as faíscas, se a haste estiver
electrificada, saltarão da haste para o fio, e não o afectarão. — B. Franklin, “Opinions and
Conjectures”, § 21, 1749

Enquanto em Inglaterra a apresentação por W. Watson na Royal Society das ideias expressas
por Franklin no seu artigo provocou sorrisos e expressões de desdém, Dallibard promoveu em
França a realização da experiência proposta por Franklin. Em Marly-la-Ville, nos arredores de Paris,
a 10 de Maio de 1752, durante uma tempestade saltaram faíscas quando se aproximou um
condutor ligado à terra da haste metálica vertical com 12 metros montada num estrado isolado.
Poucos dias depois o resultado desta experiência, foi comunicado à Academia das Ciências de Paris.

                                                  
26 Nesta quarta carta é descrita a bateria de garrafas de Leyden como uma combinação em série de garrafas.
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Esta comunicação e a divulgação do livro de Franklin lançaram outros estudiosos na repetição
daquela experiência e levaram algumas pessoas, de elevada condição social, a colocarem hastes de
ferro ligadas à terra na cumeada dos telhados de suas casas.

Entretanto, em Filadélfia, no início do Verão de 1752 Franklin realizou a sua experiência do
papagaio, o que lhe permitiu ter a ponta afiada de uma pequena haste metálica a uma maior altura
no momento de aproximação das nuvens de trovoada, conseguindo carregar uma garrafa de Leyden
a partir de uma chave colocada na extremidade da parte de cânhamo do fio molhado pela chuva.
Como resultado desta experiência e do conhecimento dos resultados da experiência da guarita
realizada em França, Franklin erigiu um pára-raios na sua própria casa. Nesse ano de 1752 foram
colocados pára-raios nos principais edifícios de Filadélfia, e num Almanaque para 1753, por si
editado, Franklin forneceu instruções para a montagem de um pára-raios.

Com o desenvolvimento do pára-raios verifica-se que em meados do século dezoito
já foram aplicados os conhecimentos sobre o Fenómeno Eléctrico de uma forma
socialmente útil, procurando a redução dos prejuízos com as trovoadas.

Nas sucessivas edições do livro de B. Franklin foram agrupadas mais cartas e outros escritos,
formando-se assim um tratado, de coloquial escrita mas de agradável leitura, que reunia os
principais conhecimentos sobre a electricidade nos meados do século dezoito (a quinta edição
1774, reproduzia as cartas de B. Franklin de 1747 a 1762).

O estudo do fenómeno eléctrico na atmosfera partindo das experiências de B. Franklin
envolveu diversos estudiosos: Jacques de Romas (1713–1776) construiu em 1753 um papagaio
gigante, que atingiu a altura de 550 pés (182 m), e apesar de não existir tempestade pode obter
faíscas de grande comprimento; o Professor George W. Richmann (1711–1753) em St. Petersburgo
foi (a primeira) vítima mortal dos efeitos da electricidade quando se aproximou demasiado do
aparelho detector de electricidade que desenvolvera — um gnómon eléctrico. Esta funesta
experiência do Prof. Richmann ocorreu com o investigador sobre o soalho, e não em cima de um
estrado isolado.

O conhecimento dos trabalhos de B. Franklin, assim como a polémica com o padre Nollet,
permitiram o aumento do interesse pelos fenómeno eléctrico. Surgiram novos livros, entre os quais
um livro de Giovanni B. Beccaria (1716–1781) — Dell’ Electricismo Naturale ed Artificial, 1753 —
que teve grande divulgação.

No ano de 1753 foi apresentada por John Calton (1718–1772) a experiência que demonstrava
que os dois tipos de electricidade podem ser produzidos no mesmo tubo de vidro. A comunicação
desta experiência à Royal Society permitiu que Franklin tomasse conhecimento dela, acabando por
desenvolver a ideia (1755) que um corpo que entra na atmosfera eléctrica de um outro corpo
electrizado, recebe o mesmo tipo de electricidade que o corpo já electrizado. Esta ideia foi
contrariada pelo trabalho de Joahnn Wilke (1732–1796) que lhe permitiu concluir que o corpo (A)
que se aproxima de um outro corpo electrizado (B) fica também electrizado por electricidade

contrária à do outro corpo (B).

Ficava assim estabelecida a possibilidade de electrização de um corpo através de uma
electrização por influência ou electrização por indução.

Foi Franz Æpinus (1724–1802) quem detectou que num corpo
submetido à influência de um outro corpo electrizado, a parte mais próxima
do corpo electrizado carregava-se com electricidade contrária à do corpo
electrizado, enquanto que a parte mais afastada se carregava com electricidade
do mesmo tipo. No seu trabalho Æpinus iniciou a utilização do conceito de
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esfera de acção eléctrica (ou esfera de influência eléctrica), [27].
Do trabalho conjunto de Wilke e de Æpinus resultou uma teoria exacta da carga da garrafa de

Leyden, assim como ficou caracterizada a importância do meio isolante (vidro, ar) entre as duas
armaduras metálicas.

Æpinus apresentou em 1757 uma comunicação sobre a polaridade da turmalina referindo a
melhor forma de aquecer aquele mineral para produzir electricidade [28]. Seguiu-se a descoberta
das mesmas propriedades na esmeralda do Brasil por B. Wilson em 1759 e por Canton no topázio
em 1760.

Em meados da década de cinquenta do século dezoito eram conhecidos e
encontravam-se caracterizados os principais fenómenos ligados à Electricidade. No
entanto as ideias sobre a natureza da electricidade eram muitas, o que ainda se
reflectia na terminologia utilizada nas comunicações e nos livros escritos nessa
época.

No campo das ideias foi importante o trabalho de Robert Symmer ( –1763) que a partir do ano
de 1759 apresentou um conjunto de comunicações à Royal Society sobre as suas experiências e
deduções sobre Electricidade, [29].

Pareceu-me que foi trazido a uma Demonstração, que o Princípio da Electricidade
consiste em duas distintas e oponentes Energias que produzem todos os Fenómenos da
Electricidade; e que pode talvez ser encontrado como um Princípio que abranja vários
Operações e Produtos da Natureza. — R. Symmer, Letters 1760 [30]

Eu confesso que foi infeliz que eu me visse obrigado a usar, em certo sentido, os mesmos
termos que o Sr. Franklin e os outros, que seguem o seu sistema, utilizam, enquanto que
há uma diferença essencial no significado das coisas para ele e para mim: por termos
positivo e negativo, eles querem dizer, como na Algebra, simplesmente mais e menos.
Com os mesmos termos eu quero dizer duas distintas Energias (ambas na realidade
positivas) mas actuando em Direcções Contrárias, ou opondo-se entre si. — R. Symmer,
Letters,1761

A existência do peixe eléctrico tinha sido descrita à Academia das
Ciências de Paris em 1673 por Richer, embora não fosse associado ao
Fenómeno Eléctrico. Mais tarde, em 1714, Réumur escreve sobre esse
peixe, embora atribua as suas propriedades a um efeito mecânico.
Musschenbroek escreve uma carta ao padre Nollet onde compara a
comoção provocada pelo peixe, que se encontra nos rios do Suriname,
com a comoção sentida com a descarga da garrafa de Leyden. Durante a década de sessenta outras
notícias chegam à Europa sobre a existência de uma enguia Sul Americana que possuía as mesmas
propriedades — gimnotus electricus. Um estudo experimental sistemático destes peixes — torpedo e
gimnoto — foi executado em 1772 por John Walsh (1725–1795) que enviou os resultados a B.
Franklin, tendo sido publicados em 1774. Durante a investigação de Walsh foram publicadas
observações anatómicas feitas em 1773 por John Hunter em diversos espécimes, e onde se mostra
que o torpedo possui um orgão especial muito complicado para produzir electricidade. As

                                                  
27 J. Connor (trad); Æpinus Essay on the Theory of Electricity and Magnetism, Princeton University Press 1979
28 R. W. Home; Æpinus, the Tourmaline Crystal and the Theory of Electricity and Magnetism, ISIS, 67, pp. 21-30, 1976
29 J. L. Heilbron; Robert Symmer and the Two Electricities, ISIS, 67, pp. 7-20, 1976
30 A teoria de Symmer (1760) chegou a ser tomada como uma reabilitação da teoria de Du Fay (1733) sobre as duas

espécies de electricidades (resinosa e vítrea).
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publicações sobre os peixes eléctricos lançaram algumas dúvidas entre os entusiastas da
Electricidade, o que acabou por ser esclarecido por um artigo publicado por Henry Cavendish
(1731–1810): Some Attempts to Imitate the Effects of the Torpedo by Electricity, Phil. Trans. 63, pp.
461–477, 1773-1774.

Esta investigação sobre a Electricidade Animal decorreu, essencialmente de 1773 a
1775, mas permitiu que em 1781 Felice Fontana (1730–1805) estabelecesse uma
relação entre a electricidade e o fluido nervoso — “o gimnoto eléctrico e o torpedo,
se não tornam isso provável, pelo menos tornam-no possível” —, criando assim
grandes perspectivas de trabalho futuro.

A aplicação inicial do pára-raios, que encontrou diversas dificuldades de aceitação, acabou por
criar em 1772 uma discussão provocada pela forma, mais eficaz, como devia terminar a haste
metálica do pára-raios: em bola ou em ponta (“knobs and strikes”) ?

A discussão atingiu uma tal amplitude que foi nomeada pela Royal Society em 1772 uma
comissão para estudar o assunto formada por Cavendish, Watson, Franklin (então residente em
Londres), Robertson e Wilson. Apenas Benjamin Wilson (1721–1788) se pronunciou a favor dos
pára-raios em bola, baseado em estudos experimentais que realizou, tendo esta discussão acabado
por se extinguir, passando a ser adoptados pára-raios com haste terminando em ponta e
francamente ligados à terra.

Um dos aspectos interessantes do trabalho experimental de Wilson foi a
construção de um modelo reduzido das nuvens de tempestade e de uma maqueta
do arsenal de Purfleet num pátio do Panthéon de Londres.

Em 1775 Tiberius Cavallo (1749–1809) inicia a publicação de uma conjunto de tratados —
Complete Treatise on Electricity ; Essay on the Theory and Practice of Medical Electricity — que

muito contribuíram para a divulgação actualizada dos conhecimentos sobre
Electricidade.

Entre os livros publicados nesta época (1767 a 1794) conta-se um que
na sua última edição encerra a História da Electricidade no século dezoito —
The History and Present State of Electricity — escrito por Joseph Priestley
(1733–1804).

“Este filósofo não contribuiu materialmente para o avanço da ciência pelo
desenvolvimento de quaisquer novos factos; mas na sua ‘História da Electricidade’ ele
reuniu e ordenou muita informação útil referindo o progresso da ciência.” — Lardner;
Lectures, 1859
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Para além do seu livro Priestley contribuiu com a descoberta que o carvão de lenha é um
excelente condutor eléctrico, além de ter investigado os efeitos químicos da electricidade.

No livro de Priestley surge uma preocupação que irá caracterizar o desenvolvimento do
conhecimento do fenómeno eléctrico durante a década seguinte do século dezoito. Partindo de
uma observação anterior de B. Franklin sob o comportamento de bolas de cortiça no interior de um
copo de metal, J. Priestley verifica que:

Não se pode inferir desta experiência que a atracção da electricidade está submetida ás
mesmas leis que a gravitação, e está em acordo com os quadrados das distâncias; porque
facilmente se demonstra que, se a Terra tivesse uma forma de concha, um corpo no lado
interior dela não seria atraído para um lado mais do que para o outro ? — J. Priestley;
History… 1767–1794

Sob a forma de uma pergunta este foi o último assunto apresentado no livro de Priestley. Mas
nessa altura já, no domínio do estudo do fenómeno magnético, era conhecida o enunciado da lei de
variação das acções magnéticas com o inverso do quadrado da distância aos respectivos pólos
magnéticos, que tinha sido apresentado por John Michell (1724–1793) em 1750.

Foi Henry Cavendish, num dos poucos artigos que publicou
em vida (1771) [31], que definiu grau de electrização
(correspondente a potencial eléctrico) e partindo do trabalho de
Æpinus, deduz as consequências matemáticas de uma lei das
interacções eléctricas com uma variação inversa do quadrado das
distâncias: acção nula no interior de uma esfera oca, distribuição
superficial da electricidade, influência (indução) eléctrica. Para
testar a sua teoria Cavendish imaginou um sistema de hemisférios
sustentados por uma estrutura, munidos de um electroscópio; mas
nunca publicou esta sua justificativa experiência.

Neste final do século dezoito estão já definidos alguns dos principais conceitos da
Electrostática — carga eléctrica, potencial eléctrico — e está elaborada a lei da
interacção das cargas eléctricas. No entanto esta lei ainda não foi demonstrada
experimentalmente.

Caberá a Charles-Augustin Coulomb (1736–1806) realizar essa experiência, servindo-se de um
instrumento por si desenvolvido: uma balança de torção.

Como oficial do corpo de engenheiros militares Coulomb deu ao seu trabalho científico um
carácter rigoroso que lhe permitiu, partindo dos conhecimentos da época, inventar algumas
hipóteses que depois de provadas apresentou sobre a forma de memórias [32]. Os seus primeiros
trabalhos foram sobre Resistência dos Materiais, Atrito e Máquinas Simples. Numa
das primeiras memórias sobre electricidade apresentou em 1785 os aspectos
construtivos e a forma de utilização de uma balança eléctrica baseada nas
propriedades da torção de um fio metálico; e na segunda memória (1785)
determina experimentalmente a lei de atracção e de repulsão do “fluido eléctrico”.

A força repulsiva de dois pequenos globos electrizados com a mesma
natureza de electricidade está na razão inversa do quadrado da
distância entre os dois globos. — Coulomb, Primier Mémoire, 1785

Para além deste trabalho fundamental, Coulomb ainda apresentou outras
memórias: em 1785 sobre a perda de electricidade por um corpo isolado; de 1786

                                                  
31 A restante obra de Henry Cavendish só foi editada e publicada por J. C. Maxwell em 1879 — The Electrical Researchs

of Henry Cavendish
32 Societé Française de Physique; Collection de Mémoires — tome I mémoires de Coulomb, Paris 1884
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a 1788 três memórias sobre a distribuição de electricidade nos condutores.

Estes trabalhos de Coulomb permitiram definir exactamente a carga eléctrica de
um corpo e densidade eléctrica, e a balança de torção permitiu a medida dessas
grandezas.

Apesar da carga eléctrica  ter sido apresentada de um modo semi-qualitativo por
Franklin (1750), e de ter sido utilizada e medida indirectamente e de um forma
relativa por Cavendish (1771), passou em 1785 a ser definida com um valor absoluto,
relacionada com uma grandeza mecânica, e submetida ao cálculo matemático.

Assinala-se assim o começo da matematização do estudo do fenómeno eléctrico;
que diversos historiadores consideram como a entrada na Ciência Moderna [33].
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A última década do século dezoito nada irá acrescentar ao conhecimento da parte
do fenómeno eléctrico convencionalmente designada por Electricidade Estática. No
entanto é durante esta década que se desenvolve o Galvanismo e se dá no final
desse século a descoberta da pilha eléctrica. São factos que terão a maior
importância no desenvolvimento da Electricidade no século dezanove.

Em meados do século dezoito a electricidade começou a ser utilizada na medicina. O padre
Nollet realizou experiências sobre a aplicação do choque da garrafa de Leyden a membros
paralisados no hospital de la Charité, em Paris, em 1746 acompanhado dos cirurgiões Morand e de
la Sône. Em 1750 deslocou-se propositadamente a Itália para observar a aplicação da Electricidade
na medicina pelos médicos e físicos italianos, que já em 1747 começara a ser divulgada em livro. Foi
em 1748 que foi divulgado o primeiro caso de tratamento com sucesso da paralisia ocasional pela
electricidade, através de um livro de Jean Jallabert (1712–1768); depois disso, a aplicação da
electricidade em Medicina começou a ser tema de comunicações a diversas Academias; e a partir de
1755 os tratamentos com electricidade tornaram-se mais frequentes

A aplicação da Electricidade em Medicina é um tema que, pela sua importância e
complexidade, deverá merecer um tratamento mais completo e rigoroso, devendo
ser tratado com os métodos próprios da História da Medicina e um conhecimento
profundo da Electricidade [34].

Mas um outro tema de estudo no domínio da Electricidade inicia-se com a observação que
algumas rãs, mortas e preparadas para uma refeição, sofriam
convulsões quando na sua vizinhança era descarregado o condutor
principal de uma máquina eléctrica. Tal facto despertou o interesse de
de Luigi Galvani (1737–1798), que começou a investigar se ocorria a
mesma situação na presença da electricidade atmosférica.
Acidentalmente Galvani descobriu que as convulsões ocorriam
sempre que se punha em contacto com placas de metal as patas
preparadas das rãs. O trabalho de Galvani foi divulgado num artigo
no Boletim da Academia das Ciências de Bolonha em 1791 [35].

                                                  
33 Estes trabalhos de Coulomb iriam servir de apoio aos trabalhos analíticos de Poisson a partir de 1811.
34 Margaret Rowbottom, Charles Susskind; Electricity and Medicine — history of their interaction, S. Francisco Press,

1984
35 Luigi Galvani; De Viribus Electricitatis in Mot Musculari Commentarius; De Bononiensi Scientiarum et Artium

Instituto atque Academia Commentarii, VII, pp. 363–418, 1791
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Consistindo a montagem experimental de Galvani nas pernas de rã preparadas e num arco
metálico, punha-se o problema de saber em qual dos corpos residia a fonte de electricidade. A
interpretação de Galvani, traduzindo a sua formação de médico, foi que a fonte de electricidade
estava na pata da rã (nervos e músculos), que se comportava como uma garrafa de Leyden
(descarregando-se através do arco metálico). Ou, para Galvani, a convulsão da perna dissecada de rã
ocorria quando se estabelecia uma ligação entre um nervo e um músculo como consequência da
descarga de um “fluido nervo-eléctrico” — uma electricidade
animal.

Um outro estudioso italiano, Alexandre Volta (1745–1827)
[36], começou por aceitar a ideia, mas acabou por rejeitá-la e
abraçar a ideia que a fonte de electricidade estava na junção
húmida do arco de metal com outros condutores metálicos
utilizados na experiência. Volta acabou por verificar que estava
perante uma pilha formado por metais diferentes separadas por
placas de um material húmido. Foi este resultado que por carta
comunicou em 1800 ao presidente da Royal Society.

Sim o aparelho de que vos falo, que vos admirará sem dúvida, não é senão o agrupamento
de um número de bons condutores de diferentes espécies, arranjados de uma certa
maneira, 30, 40, 60 moedas de cobre, ou melhor, de prata, aplicadas cada uma a uma peça
de estanho, ou, o que é muito melhor, de zinco e um número igual de camadas de água,
ou de qualquer outro humor, que seja melhor condutor que a água simples, como a água
salgada, a lixívia, etc.; ou pedaços de cartão, de pele, etc., bem embebidos desses
humores: tais camadas interpostas a cada par ou combinação de dois metais diferentes ;
uma tal série alternativa, e sempre na mesma ordem, dessas três espécies de condutores:
eis tudo o que constitui o meu novo instrumento, que imita, como disse, os efeitos das
garrafas de Leyden ou das baterias eléctricas, dando as mesmas comoções que estas; …
— A. Volta; Carta a Sir Joseph Banks, 20/Março/1800

A descoberta de Volta — a pilha eléctrica — irá fornecer aos estudiosos da
electricidade um fonte acessível e que irá condicionar os estudos e as descobertas
a realizar nos séculos seguintes.

Resta procurar uma síntese para todo o trabalho desenvolvido ao longo de século dezoito e
que permitiu não só um maior conhecimento do fenómeno eléctrico mas também um
desenvolvimento da utilização do Método Experimental, como forma de estudar esse fenómeno e
de aumentar o conhecimento sobre ele.

Observando a evolução do conhecimento sobre o fenómeno eléctrico ao longo do século
dezoito, verifica-se que foi grande e significativo o avanço alcançado, mas que foi num
período curto de cerca de trinta anos (Gray - 1730; Franklin - 1760), mais intenso e
diversificado na década de cinquenta, que as maiores descobertas ocorreram.

Durante este século também se alterou fortemente a forma como a sociedade encarou o
fenómeno eléctrico: de simples conhecimento de uns poucos estudiosos da Filosofia
Experimental, torna-se uma actividade lúdica de salão apta a satisfazer a curiosidade de
algumas mentes inquiridoras, e acaba como um tema de estudo em Universidades e
Academias. Dá-se o aumento progressivo do público interessado e expande-se a todos os
países o interesse por este fenómeno. No entanto, para além dum aumento do
conhecimento da Natureza e do desenvolvimento e aplicação do pára-raios a Sociedade
não é servida por qualquer outra aplicação útil do fenómeno eléctrico.

                                                  
36 François Arago; Alexandre Volta, biografphie lue en séance publique de l’Académie des Sciences, 26/Julho, 1831
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No campo das ideias, ao terminar o século verifica-se que foram aparecendo diversas
opiniões, expressas em teorias — como as duas electricidades de Du Fay, os dois efluívos
de Nollet, os dois tipos (fluidos) de electricidade de Franklin, e as duas electricidades de
Symmer —, mas que se constituiu um corpo de factos, frequentemente expressos em leis,
que caracterizaram não só um aumento de conhecimento, como o resultado de uma forma
diferente de procurar esse conhecimento. Leis que vão da caracterização do fenómeno
eléctrico, à caracterização de diversos corpos como condutores, à propriedade das
pontas, à electricidade atmosférica, à influência do corpo electrizado (atmosferas).
Durante o século dezoito dá-se uma passagem gradual, mas firme, da procura de uma
explicação para a observação de uma ocorrência (1700 – o luar mercurial) à interinfluência
entre a explicação de um fenómeno, a experimentação sobre esse fenómeno com uma
teoria e a construção de instrumentos científicos capazes de justificarem uma teoria
(1800 – convulsão das pernas de rã, galvanismo, a pilha de Volta). Surge também a
definição de grandezas físicas, o estabelecimento de teorias sobre a relação matemática
entre essas grandezas, a verificação experimental dessas relações que marcam o início do
trabalho de quantificação que caracterizará o desenvolvimento da Electricidade nos
séculos seguintes.

O  Auxílio  dos  Instrumentos  Científicos
No século dezoito os instrumentos científicos foram ganhando uma crescente importância, o

que se traduziu na sua função: de meros aparelhos de demonstração tornaram-se preciosos auxiliares
no estudo do fenómeno eléctrico.

A importância dos instrumentos científicos como auxiliares no estudo do fenómeno eléctrico
surgiu a partir de meados século dezoito. Só então, os fabricantes de instrumentos matemáticos,
que já tinham atingido, uma excelente qualidade de trabalho, começaram a satisfazer os pedidos dos
estudiosos do fenómeno eléctrico: e fizeram-no não só com rigor mas também com arte. Os
instrumentos científicos primordiais, pelas suas características, merecem um tratamento cuidado e
particular de quem estuda a História da Ciência, ou a Filosofia da Ciência, essencialmente no estudo
duma época em que se desenvolve a Filosofia Experimental [37]…

Com o estudo dos instrumentos científicos utilizados na experimentação do fenómeno
eléctrico, e absolutamente necessários ao trabalho feito durante o século dezoito, poder-se-á
fomentar, através de aspectos científicos e técnicos, o que deverão ser as preocupações sociais
contemporâneas, com:

•  a valorização e a salvaguarda do património científico, através de uma aumento do
respeito pelos antigos instrumentos, do interesse pela sua conservação em condições
seguras, e pelos esforços para uma reabilitação esclarecida e competente;

• a divulgação dos valores patrimoniais através de realizações de índole museológica, mas
apoiados em modernas técnicas de divulgação, de exposição e de animação;

                                                  
37 Tempo esse em que cresceu a antipatia com o estabelecimento de meras conjunturas e se enfatizou a procura nos

factos e a interpretação indutiva baseados na evidência experimental.
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•  o apreço de aspectos estéticos associados a instrumentos que eram construídos com
uma natural beleza integrada na sua funcionalidade [38], e

• a conservação e o ensino de profissões artesanais de complexa aprendizagem, porque é
importante que se conheçam algumas das dificuldades na criação de uma escola de
artesãos dedicados à construção ou à reabilitação de instrumentos científicos (como as
tentativas goradas de Vitorino Damásio em 1855 em Portugal);

No estudo dos Instrumentos Científicos, ao conhecimento científico dos assuntos em estudo
há que acrescentar o conhecimento tecnológico dos materiais, da montagem e do processo de
fabrico, o que pode obrigar ao conhecimento do fabricante e da sua história. Trata-se, portanto, de
uma estudo em que os métodos próprios da História da Ciência e da Técnica são utilizados em
simultâneo com os métodos das Ciências da Engenharia.

Na procura de uma sistematização capaz de facilitar um estudo dos Instrumentos Científicos
criados para auxiliarem a divulgação e a investigação do fenómeno eléctrico, é possível construir o
seguinte quadro [39]:

Instrumentos  Científicos
fenómeno eléctrico

Electrómetros  • electroscópios
• electrómetros

Electrogeradores  
• atrito

• influência   ou
indução

Electromotores  

Instrumentos  Vários  
• demonstração
• auxiliares
• investigação

Seguir-se-á uma apresentação destes Instrumentos.

Electrómetros
A própria característica do fenómeno eléctrico — capacidade de atrair

um pequeno corpo pelo âmbar friccionado — permitiu desenvolver
instrumentos científicos capazes de dar uma medida, relativa ou absoluta,
da presença de electricidade num corpo. Surgiram assim, instrumentos
desde logo chamados electrómetros, embora apenas dessem uma indicação
quantitativa do “progresso da electricidade” [40].

O primeiro instrumento expressamente desenvolvido por W. Guilbert

                                                  
38 Henri Michel; Scientific Instruments in art and history, Barrie and Rockleff, 1966
39 Apenas se agruparam os instrumentos por função, não atendendo a qualquer critério cronológico!
40 na expressão do padre Nollet de 1747.
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em 1600 para o estudo do fenómeno eléctrico foi o versorium.
No princípio do século dezoito Gray (1733) e Du Fay (1734) utilizaram um fio de linho,

colocado sobre um arame de ferro suspenso horizontalmente, e com as duas pontas pendentes
paralelamente a si próprios. Quando o ferro era electrizado, as duas pontas do fio de linho
electrizavam-se por condução, e afastavam-se uma da outra. Este instrumento foi melhorado por
Wheler, que colocou penas nas extremidades das pontas do fio (1739). Nollet ainda utilizou este
rudimentar instrumento, mas passou a observar o ângulo de divergência dos fios num écran onde a
sua sombra era projectada a partir da luz solar ou da chama de uma vela (1747).

Canton substituiu as penas por duas bolas de medula
de sabugueiro (1753-54).

Entretanto Patrick d’Arcy apresentou em 1749 à
Academia Real das Ciências de Paris, um electrómetro
hidrostático.

Só em 1766 Timothy Lane apresentou um electrómetro — electrómetro espinterómetro — que
permitiu a determinação da quantidade de electricidade presente numa garrafa de Leyden a partir da
medida da distância entre duas esferas de chumbo ligadas ás respectivas armaduras da garrafa.

  Arcy (1749)             Lane (1766)

Nollet (1747)      Henley (1770)

Um novo electrómetro de repulsão foi desenvolvido por William Henley
em 1770 — electrómetro de quadrante —, inspirado no anemómetro de Hook
inventado um século antes, que associava ao valor da força mecânica de
repulsão do pêndulo, formado pelo fio de suspensão e pela bola de madeira,
um valor numérico dado pelo ângulo de desvio da vertical apresentado pelo
fio do pêndulo ou por um estilete de madeira.

Existiram ainda outros electrómetros baseados em dois pêndulos com
bolas de medula de sabugueiro, como electrómetro de bolso, o electrómetro
para a chuva ou o electrómetro para o ar, todos devidos a Cavallo (1776) e
baseados no electrómetro Canton.



O  Fenómeno  Eléctrico:  algumas ideias e experiências durante o século XVIII 30

Manuel Vaz Guedes, 2003

Em 1777, a sugestão de outros estudiosos, Cavallo encerrou um electrómetro de Canton no
interior de um frasco, obtendo um electrómetro fechado com excelentes qualidades, sendo
salientadas as suas pequenas dimensões [41]. Este tipo de electrómetro passou a ser vendido pelo
famoso construtor de Instrumentos Filosóficos londrino George Adams, (de Fleet Street).

O electrómetro com palhas foi inventado por Volta em 1781.
Em Setembro de 1786 Bennet apresentou o seu electrómetro de folhas de ouro, que mostrou

ser um instrumento sensível. Este aparelho, colocado num vaso cilíndrico utilizava duas folhas de
ouro com 5 cm de comprimento,

       Bennet (1786)    (1800)

O electrómetro com palhas foi inventado por Volta em 1781
É importante notar que o electrómetro nas diversas formas que assumiu ao longo do século

dezoito funcionou a maior parte do tempo como um indicador (electroscópio), e não como aparelho
de medida de uma grandeza física (electrómetro) porque a grandeza física relevante só acabou por
ser definida, com o trabalho de Cavendish, já próximo do final do século.

Electrogeradores
O primeiros estudiosos que realizaram experiências sobre o fenómeno eléctrico, serviam-se dos

corpos a estudar para, depois de os friccionarem, obterem a sua electrização. Mas Gray e Du Fay na
década de trinta do século dezoito utilizaram um bastão de vidro (oco ou maciço) friccionado para
obterem um corpo electrizado e estudarem a sua acção sobre outros corpos. Um tubo de vidro
tinha normalmente 1 m de comprimento, 2,5 cm a 3 cm de diâmetro e 2 mm de espessura.

Com Hauskbee surge em 1706 uma máquina que veio facilitara a forma de electrizar um
corpo: consistia num cilindro oco de vidro accionado por um simples sistema mecânico e
friccionado pela mão do experimentador. Mais tarde passou a utilizar um globo de vidro.

                   
As máquinas de Hauskbee não tiveram divulgação e foram alguns estudiosos alemães —

Hausen, Litzendorf — que cansados de friccionar o tubo, passaram a utilizar em 1733 um globo de
vidro colocado em movimento por acção de uma roda. Bose passou a utilizar um condutor —
condutor principal — para comunicar com o globo de vidro friccionado pela mão do
experimentador.

Foi Gordon quem substituiu o globo de vidro por um cilindro de vidro (20 cm de comprimento

                                                  
41 “… um conveniente, sensível, e elegante electrómetro” na opinião de A. Volta
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e 10 cm de diâmetro) que accionado por uma corda tendida entre um arco o que lhe dava um
movimento alternativo de vai-e-vem. Winkler utilizou um pedal para accionar a corda adoptada por
Gordon.

  Nollet             Watson

Foi Winkler quem adoptou uma almofada de pele fixa, cheia de crina, para atritar sobre o
corpo de vidro em movimento alternativo. Durante a década de quarenta do século dezoito Winkler
fez uma grande divulgação das suas máquinas através da publicação de opúsculos.

Noutros países foram utilizados diversos modelos destas máquinas, com um estilo de
construção mais ou menos pronunciado (como a máquina do padre Nollet), e com alguns
aperfeiçoamentos; como a máquina de Watson onde atritavam, simultaneamente, três globos de
vidro. Foi em 1746 que o circuito principal foi alterado passando a ter um colector, em forma de
pente metálico, destinado a recolher a electricidade.

Em 1762 Canton passou a utilizar uma almofada envolvida em óleo e numa amálgama de
mercúrio, estanho e cal.

Há referências à utilização de uma máquina com
um disco ou prato de vidro desde 1756. Foram vários
os modelos utilizados, e os grandes fabricantes de
instrumentos científicos, como Jesse Ramsden,
começaram a incluí-las nos seus catálogos.

As máquinas com disco de vidro puderam ser
construídas com um disco de grandes dimensões, como
a que foi fabricada por Cuthbertson para o museu
Teyler, e descrita por Van Marum em 1783 — possuía,
a uma distância de 18 cm, dois discos de vidro com

1,62 m de diâmetro (dava faíscas com 60 cm de comprimento).
Apesar dos trabalhos anteriores de Canton e Franklin, foram Wilke e

Æpinus quem explicaram a electricidade por influência (ou indução) [42]: um
corpo não electrizado que se aproxima de um outro corpo electrizado, fica
carregado com electricidade contrária à deste último. Foi A. Volta quem,
baseando-se em trabalhos de Symmer e Beccaria, desenvolveu em 1775 um
instrumento científico — o electrófero.

Um eléctrofero compõe-se de duas partes distintas: um bolo de resina e um
disco de um material bom condutor que possui um manípulo isolante [43]. O
bolo (B) é uma porção de material isolante com uma forme discóide que está
colocado sobre uma placa ou sobre um prato ou placa de metal (AA). Pode ser
formado por uma mistura de goma laca, cera, resina, enxofre, derretida e moldada com muito

                                                  
42  Designada no final do século dezanove como indução electrostática.
43 Manuel Vaz Guedes; O Electrófero, ELECTRICIDADE, nº 377, p.119, Maio 2000
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cuidado para ficar homogénea, sem bolhas de ar e com uma superfície lisa. O disco (CC) tem a
forma de um disco circular, com os bordos arredondados, feito em cobre ou em estanho, com um
diâmetro inferior ao do bolo. A parte inferior do disco, que se apoiará sobre o bolo deve ser plana e
lisa. O disco pode ser manipulado através de um cabo (E) de material isolante: madeira ou vidro.

O electrófero deve actuar numa atmosfera seca, estando as suas peças livres de humidade.
Separando as duas partes do electrófero, electriza-se o bolo por fricção com uma pele, ou carrega-se
o bolo com auxílio de uma máquina electrostática ou de uma garrafa de Leyden. Em seguida
coloca-se o disco sobre o bolo. O disco ficará electrizado por indução (por influência) ficando a
parte inferior com uma carga de sinal contrário ao da carga eléctrica do bolo. Tocando o disco num
ponto da sua superfície com um dedo dar-se-á uma ligação, através do experimentador, à fonte de
electrões livres que constitui a terra, e o disco ficará exclusivamente carregado com cargas de sinal
contrário ao da carga eléctrica do bolo. Levantando o disco, seguro pelo seu cabo isolante, a carga
eléctrica distribui-se uniformemente no disco, e descarregar-se-á, através de uma pequena faísca,
sobre qualquer corpo metálico que se aproxime do disco. Para o carregar de novo, basta recolocá-lo
sobre o bolo electrizado, de o tocar com o dedo e de o levantar.

O electrófero perpétuo, como o seu nome indica, tem um disco que serve de transportador de
carga eléctrica, enquanto que o bolo permanece com a mesma carga eléctrica com que foi
electrizado; a repetição das operações descritas, carga por indução e descarga do disco, não irá
provocar a descarga do bolo, que é uma fonte “perpétua” de electricidade.

O electrófero perpétuo, como tinha um modo de funcionamento que exigia uma manipulação
complicada, deixou de ser utilizado na experimentação, embora a descrição do seu princípio de
funcionamento possa ser um auxiliar útil na compreensão do funcionamento das máquinas
electrostáticas de indução (ou de influência).

Em 1786 A. Bennet apresentou um instrumento eléctrico: o duplicador.
Em 1787 Cavallo, trabalhando com um duplicador de Bennet  descobriu uma propriedade

importante: a auto–excitação.
Em 1788 W. Nicholson, fabricante de instrumentos de precisão apresentou o duplicador

girante.
Seguiram-se vários trabalhos com electrogeradores por influência, como os de Cavallo, o que

permitiu um conhecimento melhor do fenómeno da influência eléctrica e o desenvolvimento das
máquinas eléctricas de influência — Wilson (1804), Ronalds (1823), Belli (1831), Goodman (1840)
— no século seguinte.

            Nicholson (1788)

Electromotores
A acção mecânica entre cargas eléctricas foi utilizada como princípio de funcionamento do

electrómetro. Surgiram alguns instrumentos científicos de demonstração, como o carrossel
eléctrico, e a primeira indicação de um motor — máquina capaz de produzir um movimento
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mecânico a partir da electricidade — deve-se a Franklin em 1748.
Na Filadélfia de 1748, B. Franklin, que tinha iniciado as suas experiências sobre Electricidade

cerca de dois anos antes, escreve uma carta (a quarta) para Peter Collinson em Londres dando-lhe
notícia sobre mais experiências e observações sobre Electricidade que entretanto tinha efectuado.
Na secção 21 dessa carta B. Franklin descreve uma roda eléctrica.

Deste instrumento não são conhecidas figuras originais, mas o texto desta secção da carta de B.
Franklin é elucidativo. Começa a descrição
invocando o princípio físico aplicado e o resultado
obtido — “Sobre o princípio, da Sec. 7, que os ganchos
de garrafas, diferentemente carregadas, atrairão ou
repelirão diferentemente, é construída uma roda
eléctrica, que roda com considerável força”.

Depois de descritos os aspectos construtivos da
roda eléctrica, B. Franklin, conjuntamente com a
explicação sobre o modo de actuação, justifica o seu
princípio de funcionamento.

Colocando duas garrafas de Leyden, carregadas
cada uma com carga de sinal contrário, afastada da
primeira e com os ganchos a pequena distância dos dedais, o dedal mais próximo é atraído pela
carga eléctrica presente no gancho de uma das garrafas, quando passa frente ao gancho há uma
descarga e esse dedal fica carregado com a mesma carga eléctrica dessa garrafa, por isso é repelido, e
afasta-se enquanto que começa a ser atraído pela carga eléctrica (diferente) da garrafa seguinte. O
elevado número de dedais assegura um movimento regular da roda eléctrica com uma velocidade de
“doze a quinze rotações por minuto”.

Na secção seguinte da sua carta, B. Franklin descreve, no mesmo estilo, ainda um outro motor,
de que também não se conhece desenho ou modelo — uma roda automovimentada.

Ultrapassando uma atitude de mera procura experimental do conhecimento científico sobre a
Electricidade, no final da secção 21 da sua carta, B. Franklin assume já o papel de um electrotécnico
preocupado com a aplicação útil dos seus conhecimentos. B. Franklin conclui: “Isto chama-se um
espeto eléctrico; e se uma grande ave estiver espetada no eixo superior, será rodada diante de um fogo
com um movimento apropriado para assar.”

Só no século seguinte, em 1868, é que o físico alemão J. C. Poggendorf se interessou pelo
movimento provocado pela electricidade, porque verificou que um pouco de mercúrio contido num
tubo de Geissler se movimenta ao longo do tubo entre dois pólos, quando estes estavam ligados aos
eléctrodos de uma máquina electrogeradora activa.

Um aspecto importante a notar é que durante o século dezoito não existiu uma necessidade
social que levasse ao desenvolvimento de um motor eléctrico. Com todo o trabalho útil era feito
pelo homem, ou por animais, a produção não carecia de um melhor motor [44].

Instrumentos  Vários
Durante o século dezoito no estudo do fenómeno eléctrico foram surgindo vários

instrumentos científicos, que isolados, ou formando colecções, foram muito importantes para a
divulgação ou a experimentação deste novo ramo do conhecimento.

Instrumentos de Divulgação
Existe um conjunto muito variado de instrumentos que apenas serviram para divulgar facetas

                                                  
44 Hoje os micromotores electrostáticos são estudados com interesse para futuras aplicações no âmbito da microrobótica;

ver Manuel Vaz Guedes, “Sistemas Electromecânicos de Conversão de Energia — Sistemas Electrostáticos”, FEUP 2001



O  Fenómeno  Eléctrico:  algumas ideias e experiências durante o século XVIII 34

Manuel Vaz Guedes, 2003

do fenómeno eléctrico, e que vieram descritos em todos os tratados que surgiram em meados do
século dezoito.

Instrumentos Auxiliares
Na realização das experiências científicas foram utilizados alguns instrumentos que não tiveram

outro fim que não fosse a melhoria das condições de realização da experiência. É o caso do
condutor principal, a quem Volta teve de dar uma forma bizarra, ou dos diversos tipos de
plataformas isolantes: bolos de cera, estrados de madeira, etc. …

Instrumentos Científicos na segunda
estampa do tratado de

Francisco de Faria e Aragão

1800  [45]

Instrumentos de Investigação
Um dos instrumentos científicos que teve grande impacto no desenvolvimento do

conhecimento sobre o fenómeno eléctrico foi a garrafa de Leyden. O seu aspecto construtivo, a
evolução que sofreu, e as numerosas experiências que permitiu tornam este instrumento científico
muito importante no decurso do século dezoito.

Sem dúvida que a balança de torção de Coulomb, é um instrumento científico, que no
princípio, no modo de funcionamento e na delicadeza da sua utilização marca o aparecimento no
domínio do estudo do fenómeno eléctrico de um tipo novo de instrumento científico.

Neste texto apenas se fez uma breve referência aos fabricantes dos instrumentos científicos
utilizados no estudo do fenómeno eléctrico no século dezoito. No entanto esses artesãos tiveram

                                                  
45 Luís Miguel Bernardo; Francisco de Faria e Aragão e a Electricidade no Século XVIII, Gazeta de Física, vol 21, (2), pp

19-25, 1998



O  Fenómeno  Eléctrico:  algumas ideias e experiências durante o século XVIII 35

Manuel Vaz Guedes, 2003

uma grande importância, quer nas diversas actividade que exerceram — artesãos, demonstradores,
estudiosos, investigadores, comerciantes — quer no auxílio que deram à divulgação daquele estudo.
Por isso hoje existe já um trabalho histórico vasto e individualizado sobre os fabricantes de
instrumentos científicos [46].

Local  de  Estudo
Durante o século dezoito o estudo do fenómeno eléctrico passou da tenda de feira, ou sala

alugada, onde um demonstrador ambulante maravilhava a assistência, para os laboratórios das
Universidades, onde a procura do conhecimento era sistematizada e apoiada, não sem que antes
tivesse passado pelos salões elegantes para o deleite da aristocracia.

MVG

                                                  
46 Maurice Daumas; Scientific Instruments of the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Praeger Publishers 1972
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O  Fenómeno  Eléctrico:  algumas ideias e

experiências durante o século XVIII

Manuel  Vaz   Guedes

FEU P  —  Faculdade de Engenharia
Universidade do Porto

Apêndice:  Ferramentas Didácticas
O ensino da História e Filosofia das Ciências pode servir-se de algumas ferramentas didácticas no
estudo ou no desenvolvimento dos conceitos apresentados em aula. Com directo interesse para o
estudo do fenómeno eléctrico durante o século dezoito podem-se utilizar como ferramentas
didácticas: o questionário, o trabalho de grupo, a mini-dissertação.

Questionário
Como forma de verificar a compreensão dos factos apresentados ou como forma de

complementar as ideias apresentadas pode-se utilizar uma pergunta devidamente preparada, mas
com um tipo de resposta bem caracterizado quanto à sua dimensão (parágrafos), à sua ilustração
(com ou sem figuras) e ao seu carácter (dedutivo, especulativo, ou descritivo).

Relativamente ao texto “O  Fenómeno  Eléctrico: algumas ideias e experiências
durante o século XVIII” responda às seguintes perguntas de uma forma completa (vários
parágrafos) e utilizando figuras ou esquemas sempre que achar necessário.

Q.1 — Caracterize o fenómeno eléctrico e descreva a importância que lhe
foi sendo atribuída desde a Antiguidade até à publicação do livro de W.
Gilbert; De Magnete, 1600.

Q.2 — Descreva o aspecto construtivo de um versorium. Qual o seu
princípio de funcionamento ?

Q.3 — Qual a sua opinião sobre o contributo de Otto von Guerick para o
conhecimento do fenómeno eléctrico ?

Q.4 — Em que consistiu a experiência de Isaac Newton sobre o fenómeno
eléctrico ?

Q.5 — Quando surge a medição como forma de registar e preparar o
estudo de um fenómeno no estudo do fenómeno eléctrico ?

Q.6 — Qual a importância das Academias (Académie des Sciences; Royal
Society; …) no estudo da Filosofia Natural ?

Q.7 — Qual era o aspecto construtivo da primeira máquina eléctrica
(electrogerador) criada por Hauskbee ?

Q.8 — Como surgiu a noção de condução da electricidade ?
Q.9 — Qual a importância do trabalho de Gray e de Du Fay no estudo do

fenómeno eléctrico ?
Q.10 — Como surgiu a garrafa de Leyden ?
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Q.11 — Descreva uma experiência envolvendo a garrafa de Leyden.
Q.12 — Como evoluiu o aspecto construtivo da garrafa de Leyden ?

Acompanhe a resposta de uma tabela cronológica.
Q.13 — Saliente a importância da formação e do convívio social do padre

Nollet na divulgação do estudo do fenómeno eléctrico, ou a importância
da publicação do seus livros.

Q.14 — Justifique a utilização do papagaio nas experiências sobre
electricidade atmosférica de Franklin.

Q.15 — Franklin descreve a seguinte experiência:

... Mas se as duas garrafas (de Leyden) tiverem sido carregadas, uma através do gancho, e a
outra através do revestimento, a bola (de cortiça), quando é repelida de um gancho, será
fortemente atraída pelo outro, e saltará vigorosamente entre eles, absorvendo o fluido
eléctrico de um e entregando-o ao outro, até que as duas garrafas estejam quase
descarregadas. B. Franklin; Letter IV, 1748

Elabore uma descrição desta experiência, devidamente justificada e
escrita de uma forma clara e precisa, para ser apresentada a alunos do
ensino secundário.

Q.16 — Que entende por electrização por influência (ou por indução) ?
Q.17 — Qual a importância do trabalho científico de Æpinus ?
Q.18 — Escreva um texto, coerente e respeitador da cronologia, sobre o

estudo do peixe eléctrico até ao fim do século dezoito.
Q.19 — O fenómeno observado por Robert Symmer (1759) foi o

“estranho comportamento das suas meias de seda brancas e pretas”, que
permitindo as experiências e as deduções por si relatadas à Royal Society,
criaram também uma desafortunada e ridícula situação — (peúgas ?!...---
tão pouco filosóficas !) — que levou ao pouco interesse pelas suas ideias.

Relacione, servindo-se de outros exemplos, a importância do ambiente
social em torno do experimentador no desenvolvimento da ciência.

Q.20 — Na sua opinião, qual deverá ser a forma da extremidade superior
do pára-raios, em ponta ou em bola ?

Q.21 — Descreva, caracterizando-a no tempo, a evolução da formulação
da lei de repulsão das cargas eléctricas. Qual a influência nessa
formulação das ideias já desenvolvidas noutros ramos da Física ?

Q.22 — Saliente o espírito de observação de L. Galvani no início do
estudo do Galvanismo [um bom livro: Marcello Pera; The Ambiguous Frog,
Princeton University Press 1992].

Q.23 — Alexandre Volta escreveu acerca da pilha:

Este aparelho, semelhante no fundo, como o demonstrarei, e mesmo tal como o acabei de
construir, pela forma, ao orgão eléctrico natural do torpedo, da enguia tremedeira, etc.
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muito mais do que à garrafa de Leyden, e ás baterias eléctricas conhecidas, eu quero
chamar-lhe Orgão eléctrico artificial. — A. Volta; Carta a Sir Joseph Banks,
20/Março/1800

Elabore uma defesa justificada da ideia que a inspiração para a
descoberta da pilha de Volta resultou do conhecimento do orgão
gerador de electricidade dos peixes eléctricos.

Q.24 — Faça uma crítica à disposição dos elementos metálicos e líquido na
primordial pilha de Volta, atendendo ao conhecimento actual sobre essa
disposição numa pilha eléctrica e ao extracto da carta a Sir Joseph Banks.

Trabalho de Grupo
Na actualidade o trabalho de grupo, envolvendo dois ou três alunos, com uma dinâmica de

grupo definida pelos seus elementos, pode ter diversas formas: desde um trabalho escrito até uma
apresentação pública sobre um determinado tema específico. No âmbito das tecnologias da
Informação, os modernos programas de apresentação de ideias utilizando tecnologias multimédia
permitem que um grupo de alunos apresente não só as suas opiniões sobre o tema, mas também
permitem que o grupo crie uma forma própria de as apresentar. Este duplo trabalho exige também
uma avaliação diferenciada de cada componente: o desenvolvimento do tema e o aproveitamento
dos meios na apresentação final.

No caso de uma apresentação pública sobre um determinado tema específico convém impor
inicialmente a sua forma: conferência, painel, cartaz, montagem com objectos e cartazes, etc...

Relativamente ao texto “O  Fenómeno  Eléctrico: algumas ideias e experiências
durante o século XVIII” podem-se apresentar diversos trabalhos de grupo.

TG.1 — Prepare um apresentação em Power Point ™ sobre os aspectos
diacrónicos [47] da atracção e da repulsão dos corpos electrizados,
incluindo a demonstração da electrização por fricção e por contacto.

TG.2 — Apresente uma aula-conferência, com uma duração média de 30
min, sobre a os modelos e as teorias que surgiram no século dezoito
para interpretar o fenómeno eléctrico.

TG.3 — Pesquise na Biblioteca os dados históricos sobre a descoberta do
pára-raios, apresentando, com toda a clareza, a ordem de sucessão dos
factos e o local da sua ocorrência.

TG.4 — Apresente de uma forma iminentemente didáctica [apontamentos,
apresentação, elementos complementares], e dirigida aos alunos mais fracos,
todos os diferentes aspectos da Teoria de Symmer (duas electricidades) e
do seu sub-reptício fim. {acima de tudo sem ‘piadas’ em torno das
peúgas}

TG.5 — Prepare um apresentação em Power Point ™ sobre a evolução das
ideias e da prática sobre O Método Experimental desde os trabalhos de
Du Fay (1724) até aos trabalhos de A.-C. Coulomb (1785).

TG.6 — Apresente uma aula-conferência, com uma duração média de 30
min, sobre a garrafa de Leyden — os aspectos construtivos, as
experiências relevantes para o seu desenvolvimento, as sequentes teorias
de funcionamento, o modelo final.

TG.7 — Apresente uma conferência, destinada a um público formado por

                                                  
47 Diacrónico — considerando os fenómenos como eles ocorreram ao longo do tempo
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licenciados em Medicina, sobre os primórdios do estudo da
Electricidade até à sua assumida aplicação na Medicina (1746).

Mini-dissertação
Um tema de História e Filosofia da Ciência pode servir como trabalho de fim do curso, ou

como trabalho majoritário na avaliação de uma disciplina. Dentro da tradição académica será um
trabalho escrito, envolvendo uma ampla consulta bibliográfica, e apresentado num texto cuidado,
ocupando várias páginas (mais de trinta !...) da publicação. Na abordagem de um tema envolvendo
aspectos da Ciência, certamente que haverá lugar à apresentação de figuras ou de esquemas para
além de tabelas e de quadros. É necessário impor uma qualidade superior na reprodução dessas
figuras.

Convém ter presente, que embora fora da tradição académica, na actualidade existem meios de
expressão como o vídeo, que poderá ser um excelente meio para divulgação do tratamento do tema
proposto, mas que tem meios de expressão e técnicas próprios que terão de ser dominados devido à
importância de um trabalho de dissertação (mini!).

Relativamente ao texto “O  Fenómeno  Eléctrico: algumas ideias e experiências
durante o século XVIII” podem-se apresentar diversos temas para mini-dissertação.

mD.1 — O Gabinete de Física — a sua constituição, o seu recheio, os métodos
de trabalho, tendo como exemplo o estudo do fenómeno eléctrico
durante o século dezoito.

mD.2 — O Galvanismo — apresentação das ideias e da evolução dos
trabalhos de Galvani, tendo especial cuidado na forma de apresentação
(clara, muito ilustrada, precisa) {acima de tudo sem folclore em torno das
rãs}

mD.4 — A Importância da Pilha de Volta,  face à forma de fazer o estudo
do fenómeno eléctrico durante todo o século dezoito, e no
conhecimento do trabalho científico ocorrido no século seguinte.

mD.5 — Uma Controvérsia Electrizante: Nollet e Franklin, os aspectos
relevantes, o modo e a forma, e as consequ~encias da controvérsia entre
Nollet e Franklin sobre a interpretação do fenómeno eléctrico; a teoria
dos eflúvios (efluentes e afluentes)  contra a teoria de dois tipos de
electricidade (fluido único).

mD.6 — O Pára-raios o Motor Eléctrico e o Conceito de Utilidade, ou a
influência do desenvolvimento social no carácter útil de uma invenção,
servindo de exemplo o pára-raios e o motor electrostático.

mD.7 — Os Instrumentos Científicos e a Descoberta, face ao exemplo da
garrafa de Leyden, e das tentativas de guardar carga eléctrica ou de
electrizar a água e ás expectativas dos experimentadores.


