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Bicentenário  da  Invenção

da  Pilha  por  Alessandro  Volta
Eng.  Manuel  Vaz  Guedes

Ocorreu há dois séculos a descoberta de um aparelho com uma importância
considerável no desenvolvimento da Electricidade — a pilha eléctrica. Foi durante o ano de
1799 que Alessandro Volta realizou um conjunto de experiências que levaram à invenção da
pilha e promoveram a revisão das considerações teóricas que fundamentavam o galvanismo.

Em 1780 A. L. Galvani (1737–1798), professor de Anatomia na Universidade de
Bolonha, iniciou os estudos biofísicos sobre o movimento muscular da rã. Durante as suas
experiências laboratoriais, no ano de 1786 e por mero acaso, pode associar movimentos
espasmódicos dos músculos da rã a fenómenos eléctricos. A explicação científica para esses
factos, baseada numa rica experimentação laboratorial que se prolongou por vários anos, e
na especulação filosófica fundamentada nos conhecimentos e nas ideias sobre a electricidade
(estática), apoiou-se na existência de electricidade animal (fluido galvánico).

Alessandro Volta (1745–1827), professor de Física na Universidade de Pavia,
começou por repetir as experiências electrobiológicas de Galvani e por utilizar as suas
explicações científicas. Mas, em 1797 começa a combater as teses de Galvani e, baseado nas
suas próprias experiências, acabou por descrever em 1800, numa carta enviada a Sir Joseph
Banks, “um aparelho electromotor” que se propunha utilizar para estudar a acção desse
“orgão eléctrico artificial”  sobre o organismo animal. A divulgação desta carta e a
simplicidade do aparelho aí descrito permitiram que, imediatamente, vários cientistas
realizassem experiências que inauguraram novos domínios de estudo na Física e na Química.
No âmbito das explicações teóricas do funcionamento da pilha voltaica ainda surgiram várias
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especulações que, ao longo do tempo, acabaram por convergir numa teoria electroquímica
da pilha.

A diferente formação científica de Galvani e de Volta criaram em torno dos diferentes
fenómenos observados um conjunto vasto de explicações, em que para um foi mais
importante o comportamento do organismo e para o outro a acção física. Assim no âmbito
das ideias surgiu um movimento evolutivo acelerador que, apesar de não atingir uma forma
marcante análoga à da obra de Newton na Mecânica, permitiu que a evolução da
Electricidade continuasse, então com os trabalhos experimentais montados em torno de um
aparelho simples mas capaz de promover a passagem da corrente eléctrica num circuito. Por
isso, para alguns autores a invenção da pilha por Alessandro Volta em 1799 traduz uma
revolução no âmbito da Ciência que ultrapassou o valor de uma outra revolução social
ocorrida anos antes em França.

Alessandro Volta deu várias formas ao aparelho que inventou — pilha em coluna e
pilha em coroa de taças — mas, depois da sua apresentação, surgiram outras formas e outros
tipos de pilhas eléctricas. Com esta nova fonte de energia eléctrica, que permitia obter uma
corrente eléctrica permanente e unidireccional, foi possível realizar as experiências com
electricidade dinâmica que permitiram o estabelecimento de Leis  — acção electromagnética
(Oersted, 1820), acção electrodinâmica (Ampére, 1820), lei da indução (Faraday, 1831),
decomposição electroquímica (Faraday, 1834) — em que se iriam fundamentar as aplicações
industriais da Electricidade.

Também no âmbito de uma História da Electrotecnia deverá ser comemorado este
bicentenário da invenção da pilha eléctrica por Alessandro Volta, porque este aparelho teve
uma grande influência no desenvolvimento da Electricidade, como ramo da Física, e no
desenvolvimento da Electrotecnia com as aplicações úteis para a humanidade que dessa
invenção resultaram.
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