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Em Março de 1800 Alessandro Volta
comunicava por carta a Sir Joseph Banks,
presidente da Royal Society, a invenção de um
novo aparelho — a pilha eléctrica.

A génese desta invenção está nos
estudos de Luigi Galvani (1737–1798)
sobre o comportamento das pernas
dissecadas da rã em contacto com um
arco formado por dois metais. Dando
continuidade aos estudos de Galvani —
com repetição das experiências, procura
de uma interpretação racional e
discussão das conclusões — A. Volta
descobre o elemento galvânico, fonte de
electricidade formada por dois metais
diferentes ligados por um condutor
líquido.

Durante o ano de 1799 as
investigações de A. Volta levaram-no a agrupar
muitos elementos galvânicos formando uma pilha.

Apenas em 20 de Março de 1800 A. Volta deu a
conhecer, por carta, a sua invenção. Essa carta
dirigida a Sir Joseph Banks foi lida na Royal
Society em 26 de Junho de 1800 e publicada nas
Philosophical Transactions (90, t. II, pp.403-431,  1800).

Esta invenção de Alessandro Volta — a pilha —

classificada por Arago como “o mais maravilhosos
instrumento que a mente humana jamais criou”,
promoveu uma revolução no estudo da
Electricidade.

A carta de A. Volta recebida por Sir Joseph
Banks foi, por este, imediatamente
comunicada a William Nicholson
(1753–-1815) e a Anthony Carslie
(1768–1840). No fim do mês de Abril de
1800 aqueles investigadores já tinham
construído uma pilha acabando por
colocar uma gota de água na rodela
superior da pilha, o que provocou a
libertação de um gás quando fecharam o
circuito eléctrico — acabavam de descobrir
a decomposição eléctrica da água.

Sucederam-se outras descobertas neste
domínio: William Cruickshank decompôs

soluções de sais metálicos; William Wollaston
mostrou a importância da oxidação do eléctrodo
de zinco e melhorou consideravelmente a
construção da pilha voltaica.

A partir de Julho de 1800 Humphry Davy
(1778–-1829) iniciou estudos experimentais com a
pilha eléctrica e acabou por criar uma teoria
química da pilha e por desenvolver vários tipos de
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pilha, acabou, também, por descobrir o poder
iluminante do arco eléctrico (1809-1810) e por fazer
a electrólise dos metais alcalinos (1807).

A spectos Complementares

Para a invenção da pilha por Alessandro Volta
houve outros aspectos, para além do estudo dos
fenómenos eléctricos associados ao contacto de
dois metais diferentes.

O Peixe Eléctrico —
segundo alguns
autores, para a
realização da pilha A.
Volta ter-se-ia
inspirado no orgão
eléctrico de alguns
peixes, como o
torpedo ou raia

eléctrica (torpedo marmorata) e o gimnoto ou enguia
eléctrica (gymnotus electricus). Esse orgão é formado
por um extenso agrupamento hexagonal de células
constituídas por ceptros (c) de
separação horizontal e
diafragma (d), repletas de um
líquido gelatinoso. A. Volta faz
essa identificação na sua carta
de 1800 para Sir Joseph Banks.

“…Este aparelho (a pilha),
semelhante no fundo, como
o mostrarei, e mesmo como
o acabei de construir, quanto
à sua forma ao orgão
eléctrico natural do torpedo
ou raia eléctrica, etc, do que
à garrafa de Leyden ou às
baterias eléctricas [de garrafas
de Leyden] conhecidas, eu
gostaria de dar o nome de
orgão eléctrico artificial.…”

Instrumentos Científicos — Para a realização da
pilha eléctrica contribui o grande conhecimento
de Alessandro Volta sobre os instrumentos
científicos utilizados na detecção, identificação e
comparação de carga eléctrica.

Durante a sua carreira
científica e até 1799
Alessandro Volta tinha
efectuado um estudo
profundo e variado sobre o
electrómetro. Não só tinha
desenvolvido este aparelho e
criado novos electrómetros,
mas também tinha efectuado
experiências comparativas com os diversos tipos de
electrómetros disponíveis no seu tempo. Foi este
conhecimento profundo das medidas com o
electrómetro que lhe permitiu detectar a pequena
carga eléctrica associada aos diferentes
agrupamentos de líquidos e pares de metais.

Portu gal

Quando, em 1780, L. Galvani iniciou as suas
investigações sobre os comportamento das pernas
dissecadas da rã, em Portugal já havia sessões de
Física Experimental na Casa Real, nas Academias,
em Congregações Religiosas e em Escolas
Públicas, como a Universidade de Coimbra (1772) e
o Real Colégio de Mafra (1772).

O estado do conhecimento sobre a Electricidade
em Portugal de 1780 a 1800 pode ser avaliado
pelas publicações efectuados por alguns estudiosos
e divulgadores da Física Experimental.

J. A. Della Bella — professor de Física
Experimental na Universidade de Coimbra
(1772–1790). Para além de dotar o Gabinete de
Física com muitos dispositivos de demonstração,
publicou em 1790 o terceiro tomo de um
compêndio — “Physices Elementa Usui Academiæ
Conimbricencis Accomodata” onde apresenta, num
pequeno capítulo e com uma selecção de assuntos

medíocre, a Electricidade. Para
além das teorias do Abade A.
Nollet e de B. Franklin sobre a
electricidade mostra conhecer o
electrófero (1775) de A. Volta.

Teodoro de Almeida
(1722–1804) — este padre da
Congregação do Oratório só em
1799 no terceiro tomo das suas
“Cartas  Físico-Matemáticas”
publicou uma carta (XVII) sobre
a Electricidade. Recorrendo a
experiências mostra um
conhecimento dos ensinamentos
do Abade A. Nollet, mostra
conhecer também as teorias de
B. Franklin sobre a
electricidade, sobre as trovoadas
e o modo de “preservar os
edifícios altos”. Ignora ainda a

obra de L. Galvani ou de A. Volta.

Pe. Francisco Aragão (SJ) — este padre jesuíta
publicou em 1800 um “Breve Compêndio ou
Tratado sobre Electricidade”. Neste pequeno livro
apresenta, recorrendo a muitas experiências
laboratoriais, os conhecimentos que adquiriu
durante a sua estadia no estrangeiro, no período
Pombalino de expulsão dos jesuítas. Embora refira
a obra do Pe. Giovanni Battista Becaria
(1716–-1781), ignora a obra de L. Galvani ou de A.
Volta.

Bibliografia
Reale Accademia dei Lincei, Le Opere di Alessandro Volta,

Edizione Nazionale 1918; Alessandro Volta and the Electrica
Generating Cell, IEEE Power Engineering Review, Jan 1984;
Alfred Niaudet, Traité Élémentaire de la Pile Électrique, 1880;
Virgílio Machado, Ciência Antiga Analisada à Luz da Moderna
Ciência, Ann. Academia Politécnica do Porto, t. X, 1915

ht tp://w ww .fe.up.pt/deecww w/a v o lt a

Alessandro Volta (1745–1827)


