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RESUMO 

 

 

Neste trabalho tem como objetivo expor um pouco do contexto histórico de grandes 

nomes da ciência e explicar suas equações modificadas por Maxwell posteriormente, e 

através de experimentos comum e experimento simples de baixo custo demonstrar que 

elas podem ser vistas de forma simples, de modo que possa ser atingido o objetivo, ou 

seja, mostra que essas equações podem ser vista através de experimento simples e que 

facilitem o compreendi mento das famosas equações de Maxwell, que diz respeito a 

conceito de corrente produzida por um imã, campo magnético produzido por uma 

corrente, fluxo de campo magnético e fluxo de campo elétrico. Ministra aulas que possa 

ser proveitosa nos dias atuais esta sendo uma tarefa complicada, sendo que muitas 

escolas passam por essa dificuldade. Para fomentar o interesse nos alunos, têm sido 

implantadas novas metodologias de ensino, uma delas é a implantação das atividades 

experimentais nas escolas. Mas para torna de fácil aquisição os materiais, podem ser 

usados às atividades experimentais de baixo custo, o ponto principal é demonstrar o 

conteúdo podem ser visto através de experimento a fim de facilitar o processo de 

ensino-aprendizado. Não foi exposto nenhum experimento mencionado neste trabalho 

para os alunos, sendo apenas um trabalho de peso qualitativo. Este trabalho expõe fatos 

históricos de grandes cientistas na área da eletricidade e magnetismo e suas 

contribuições para o desenvolvimento da física. São apresentados tópicos que relatam a 

historia de vida de cada cientista. 

 

Palavras chave: Contexto Histórico. Maxwell. Experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

In this work it aims to expose some of the historical context of big names in science and 

explain their equations modified by Maxwell later, and through common experiments 

and simple experiment of low cost demonstrate that they can be seen in a simple way, 

so that can to be reached, that is, it shows that these equations can be seen through a 

simple experiment and that facilitate the understanding of Maxwell's famous equations, 

which refers to the concept of current produced by a magnet, a magnetic field produced 

by a current, magnetic field flux and electric field flux. It teaches classes that can be 

useful in the present day this being a complicated task, being that many schools go 

through this difficulty. To foster interest in students, new teaching methodologies have 

been implemented, one of which is the implementation of experimental activities in 

schools. But to make materials easy to acquire, can be used to inexpensive experimental 

activities, the main point is to demonstrate the content can be seen through experiment 

to facilitate the teaching-learning process. No experiment was mentioned in this work 

for the students, being only a qualitative work. This work exposes historical facts of 

great scientists in the area of electricity and magnetism and their contributions to the 

development of physics. Topics that tell the life story of each scientist are presented. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O modo de ensino está deixando a desejar, pois há muitas deficiências na 

qualidade de ensino, muitos dos jovens tanto do fundamental quanto o médio têm 

dificuldades em aprender, as disciplinas em geral. 

Desafio serão sempre encontrados na área da educação, sendo que a cada dia 

todos que trabalham com a educação tem buscado métodos diferenciados, não podendo 

ficar para trás no tempo, seguindo apenas um projeto de ensino rudimentar. O processo 

de ensino aprendizagem está voltado apenas em aulas teóricas, onde muitos conteúdos 

são visto por muitos alunos de forma abstrata. 

Promovem práticas que melhorem o processo de ensino é algo de muitas 

objeções, levando em consideração levantamento em artigos publicados em periódicos, 

o uso de experimentos para fins didáticos é escasso devido à falta, muitas vezes, de 

interesse do professor, por falta de material experimental e, também, de local apropriado 

para a realização de tal atividade. Para ter uma boa aula tem que haver uma boa 

preparação e, para que isso ocorra, o professor terá que dedicar um tempo a mais fora 

das suas aulas para poder preparar as devidas atividades. Porém muitos dos professores 

têm sua carga horária lotada, não dispondo de tempo para preparar as atividades 

experimentais com a devida atenção. Desta forma muitos nem tentam usar esta prática 

nas suas aulas. Outro ponto relevante é a falta de profissionais qualificados na área, 

sendo que muitos estão servindo apenas como quebra galho. 

Com o surgimento de novas tecnologias, ocorreram benefícios em varias áreas, 

como na área das ciências exatas, fato que possibilitou o aprimoramento de técnicas 

científicas para reproduzir experimentos com maior precisão. Esses avanços trouxeram 

material experimental qualificado, porém trouxeram também um pequeno problema. 

Pelo fato desses materiais serem sofisticados, se torna complicado a sua aquisição, pois 

muitos destes são caros. Desta forma não é toda escola que é beneficiada com esses 

materiais. Outro ponto positivo que veio com essas tecnologias é o fato de que muitas 

atividades experimentais podem ser virtuais. Podendo até serem feitas através de um 

simples aparelho de telefone inteligente. 

Essa tecnologia na área da experimentação é de grande importância para o 

processo de ensino-aprendizado em vários níveis, pois seguindo a linha de raciocínio de 
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muitos pensadores, um indivíduo só consegue aprender melhor quando ele tem a 

possibilidade de ver e manusear algo de concreto em suas mãos. Desta forma ele terá 

um melhor desenvolvimento cognitivo, podendo relacionar conceitos que ele já tinha 

com conceitos novos. 

Para alcançar de forma satisfatória os alunos, especialmente adolescente que 

estão chegando à sua fase adulta, é preciso inovar de forma que as aulas se tornem 

atrativa, pois muitos não têm interesse em estudar e, se não houver uma motivação para 

que eles adquiram o gosto pelo estudo, dificilmente eles aprenderam alguma coisa e 

provavelmente se tornar alunos chatos em sala de aula. 

Este trabalho de conclusão de curso (TCC) apresenta um pouco do contexto 

histórico de seis grandes nomes da física e suas contribuições na área da eletricidade e 

magnetismo, e apresenta alguns dos experimentos que permitem expor alguns dos 

conceitos físicos envolvidos nas teorias expostas por eles, de modo que possibilite um 

melhor modo de estudar esses conceitos, pois a prática experimental é a mais indicada 

para este objetivo, pois ela estimula o aluno a participar, se tornando assim um modo 

interativo/participativo de estudar. 

O trabalho foi organizado em quatro capítulos. O primeiro se refere ao contexto 

histórico, abordando assim vida e obra para o desenvolvimento das ciências. O segundo 

diz respeito às teorias desenvolvida por eles, abordando conceitos físicos relacionados. 

O terceiro capítulo aborda a importância das atividades experimentais para alunos de 

qualquer nível de escolaridade. O quarto e último relata alguns experimentos 

relacionados com as teorias estudadas neste trabalho, tendo a característica de facilitar a 

compreensão das tão famosas equações de Maxwell, que foram enunciadas por outros 

cientistas, entre os quais: Michael Faraday, André-Marie Ampère, Carl Friedrich Gauss 

e Nikola Tesla. 
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2 A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

 

2.1 AS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

 

Com base em levantamento bibliográfico foi constatado que as atividades 

experimentais promovem um papel fundamental para o processo de ensino aprendizado 

[1]. Isto porque tais atividades despertam o interesse e a curiosidade dos alunos, o que 

permite uma melhoria na sua capacitação em geral. 

Nas salas de aula observa uma grande dificuldade por partes dos alunos em 

aprender os conteúdos abordados pelos professores, e o motivo pelo qual eles não 

conseguem aprender, muitas vezes, se dá pela falta de interesse deles mesmo, mas nem 

sempre é só falta de interesse. As vezes eles não conseguem visualizar e entender o que 

os professores estão tentando transmitir a eles. Para facilitar esse processo de 

transmissão de conteúdo pode ser utilizado várias ferramentas, como simulações 

computacionais, jogos interativos e experimentos. Neste trabalho falaremos apenas das 

atividades experimentais, abordando o ponto de vista de alguns grandes experimentos 

de interesse histórico. 

No ramo das ciências exatas há uma grande dificuldade para se entender 

diversos conteúdos. Para conseguir melhorar esse problema vários professores vêm 

buscando maneiras alternativas para ministrar suas aulas, a fim de alcançar seu objetivo, 

que é fazer com que o aluno consiga aprender algo de fato. 

Uma técnica que vem conseguindo alcançar esse objetivo é fazendo o uso das 

atividades experimentais nas salas de aula. Para ser uma boa aula é preciso bom preparo 

técnico, muitos professores da rede pública de ensino não tem esse preparo, sendo 

muitos não formados na área que trabalham. Porém os problemas não são apenas esses, 

tem outros que influenciam bastante. 

Para poder ter aulas experimentais é preciso suporte técnico para realização de 

tais atividades, sendo que muitas escolas não oferecem isso. Muitas não têm o espaço 

adequado, outras têm o espaço, mas não material apropriado. Foi pesando nestes 

problemas que as atividade experimentais de baixo custo são uteis para a elaboração de 
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experimentos, os quais salientam as necessidade básicas para obter um bom 

aprendizado. 

Quando os alunos conseguem ver o fenômeno acontecendo, podendo manipular 

e discutir com seus colegas, a aula se torna mais atrativa e menos cansativa. Desta 

forma o aluno consegue absorver e guardar com facilidade o conteúdo abordado, pois 

eles adquirem gosto pela aula.  

 

 

2.2 A VISÃO DE VYGOTSKY PARA A EDUCAÇÃO 

 

 

Para o então pensador Vygotsky, o ser humano é um ser que é moldado pela 

sociedade que o rodeia. Tudo que um indivíduo aprende desde pequeno pode ser 

atribuído pela a sociedade. 

A formação de uma pessoa ou desenvolvimento humano começa desde cedo. Na 

fase de criança é a fase que mais se aprende, pois a criança começa a receber suas 

primeiras lições e, de acordo com Vygotsky, a questão central é a aquisição de 

conhecimentos pela interação do sujeito com o meio. Segundo COELHO e PISONI [2]: 

A criança nasce apenas com as funções psicológicas elementares e a 

partir do aprendizado da cultura, estas funções transformam-se em 

funções psicológicas superiores, sendo estas o controle consciente 

do comportamento, a ação intencional e a liberdade do indivíduo em 

relação às características do momento e do espaço presente. 

 

No mundo moderno temos alguns fatores que podem influenciar na formação de 

um individuo, segundo o qual pode ser constatado com clareza no pensamento de 

Vygotsky.  

A escola tem um papel fundamental para o processo de formação de um 

individuo, pois esta fica responsável pela formação cientifica, trazendo métodos 

adequados para serem empregados, pois a criança tem facilidade de absorver as 

características de todos a sua volta. De acordo com COELHO e PISONI [2]: 

 

A escola se torna importante a partir do momento que dentro dela o 

ensino é sistematizado sendo atividades diferenciadas das 

extraescolares e lá a criança aprende a ler, escrever, obtém domínio 

de cálculos, entre outras, assim expande seus conhecimentos. 

Também não é pelo simples fato da criança frequentar a escola que 

ela estará aprendendo, isso dependerá de todo o contexto seja 

questão política, econômica ou métodos de ensino. 
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Porém, muitas vezes, a escola não dá a devida importância para este trabalho. Na 

escola tem que haver inclusão entre todos os alunos de modo a possibilitar a eles 

interação entre aluno /aluno e aluno professor. De acordo com COELHO e PISONI [2], 

“Devido ao processo criativo que envolve o domínio da natureza, o emprego de 

ferramentas e instrumentos, o homem pode ter uma ação indireta, planejada, tendo ou 

não deficiência”. 

Para Vygotsky o desenvolvimento de um indivíduo segue certo padrão, que é 

dividido em partes. Na primeira parte temos a zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP), que se refere a aquilo que um indivíduo consegue realizar com a ajuda de outro 

com mais experiência. A segunda é a zona de desenvolvimento real (ZDR), que diz 

respeito ao que a criança consegue realizar sozinha. 

De acordo com RABELLO e PASSOS [3]: 

São as aprendizagens que ocorrem na ZDP que fazem com que a 

criança se desenvolva ainda mais, ou seja, desenvolvimento com 

aprendizagem na ZDP leva a mais desenvolvimento, por isso 

dizemos que, para Vygotsky, tais processos são indissociáveis. 

 

Estas duas fases são de extrema importância para o desenvolvimento cognitivo 

das crianças. Pois se as crianças passarem da idade de aprender certas lições que são 

cruciais, depois de mais velhas terão mais dificuldades para aprender. Segundo 

COELHO e PISONI [2]: 

O desenvolvimento mental da criança é um processo contínuo de 

aquisições, desenvolvimento intelectual e linguístico relacionado à 

fala interior e pensamento. Impondo estruturas superiores, ao saber 

de novos conceitos evita-se que a criança tenha que reestruturar 

todos os conceitos que já possui. Vygotsky tinha como objetivo 

constatar como as funções psicológicas, tais como memória, a 

atenção, à percepção e o pensamento aparecem primeiro na forma 

primária para, posteriormente, aparecerem em formas superiores. 

 

 

Qualquer que for a maneira adotada para educar um indivíduo sempre tem que 

ser levado em consideração às condições em que ele vive e se o ambiente de ensino 

oferece boas qualidades técnicas para o devido aprendizado. 

 

 

2.3 A VISÃO DE PIAGET PARA EDUCAÇÃO 
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Analisaremos agora como Jean Piaget retrata os métodos de desenvolvimento 

humano e de educação em todos os níveis. Ele destaca vários fatores que podem 

influenciar o desenvolvimento de um indivíduo, seja para o lado positivo ou para o lado 

negativo. Alguns desses fatores são, por exemplo, a família, a sociedade, os amigos 

dentre outros tantos mais. De acordo com FERRARI [4]. 

Todas as teorias do desenvolvimento, apesar de enfatizarem aspectos 

diferentes, partem do pressuposto de que o desenvolvimento físico-

motor, intelectual, afetivo-emocional e social é indissociável. O 

estudo do desenvolvimento humano direciona seus esforços em 

compreender o homem em todos seus aspectos. 

 

Para o então epistemologo Piaget, o desenvolvimento humano é baseado em 

etapas, sendo sua ideia principal o construtivismo. O ser humano é um ser moldado a 

partir do momento de seu nascimento e vai sendo lapidado até sua morte, sendo que 

todo esse processo de construção será feito aos poucos. 

Na fase de criança o individuo aprende com seus familiares a sua volta e 

também com objetos, os quais são usados por educadores para assimilar o que é dito 

com o objeto. Para Piaget o processo de construção mental é um processo de 

equilibração, pois este é feito por etapa, ou seja, trabalhava com o cognitivo do aluno, 

sempre se baseava com o com já se tinha aprendido anteriormente. O indivíduo passa 

por etapas, as quais são: “equilibração, assimilação e acomodação e é o indivíduo quem 

conduz esse processo”, segundo TREVISO e ALMEIDA [5]. 

Devido ao fato de Piaget ter estudado biologia, ele baseia o desenvolvimento de 

modo semelhante ao organismo biológico. Segundo TREVISO e ALMEIDA [5]: 

Nessa perspectiva, o indivíduo, a partir do ponto de vista biológico, 

age por instinto para atender as suas necessidades, processo que o 

direciona a adaptar-se ao meio. Sob essa concepção naturalizante, o 

ser humano é compreendido como um ser biológico cercado pelo 

meio social que está correlacionado ao meio ambiente. Essa 

concepção de meio social como um organismo explica a 

compreensão de Piaget acerca da condição humana, ou seja, ele a 

compreende como prolongamento natural do processo de adaptação 

que é comum a todo organismo vivo. Para Piaget, as leis da 

organização social dos homens são as mesmas que de uma 

organização animal, ou seja, são de idêntica natureza a de uma 

organização biológica. 

 

Para Piaget a construção do conhecimento na escola tem que ser de uma maneira 

que o aluno reinvente as teorias que foram descobertas anteriormente, ou seja, cabe ao 

professor procurar métodos pedagógicos diferentes dos apresentados na grande parte da 
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educação atual, em que o professor é chefe do conhecimento, que tem o papel apenas de 

transmitir conteúdo. 

O modelo defendido por Piaget é o que prioriza a forma que o professor atua, ou 

seja, o professor tem que proporcionar formas que possibilite o aluno a redescobrir 

verdades antes ditas. Uma forma de saciar esse problema é propor atividades 

experimentais. 

Desta forma o aluno terá a possibilidade de reproduzir fenômenos, como se fosse 

ele mesmo quem estivesse descobrindo o fato por ele analisado. De acordo com 

TREVISO e ALMEIDA [5]: 

Piaget é enfático na orientação de que o aluno deve conduzir sua 

aprendizagem e para o epistemólogo, os métodos ativos é que são os 

responsáveis pelo desenvolvimento livre dos indivíduos. Assim, eles 

devem desenvolver o máximo de experimentação, pois, para Piaget, 

se os indivíduos não passarem pela experiência será adestramento e 

não educação. 

 

Piaget afirmava que dois tipos de relação social eram impostas, a relação de 

coação e cooperação, sendo que a relação de coação é aquela que um indivíduo de mais 

autoridade intervêm em outro de menos autoridade. Por outro lado têm-se as relações 

sociais de cooperação, onde um indivíduo ajuda o outro. Segundo TREVISO e 

ALMEIDA [5]: 

Piaget ao definir as relações de coação social considera o adulto 

enquanto aquele que coage a criança, desse modo, ao associar essa 

ideia à educação escolar, significa compreender que o professor, por 

ser a figura de prestígio ou autoridade, exerce exatamente a função 

de coagir o indivíduo, atrapalhando-o no processo de aprendizagem 

bem como no desenvolvimento da autonomia. Por isso, na 

concepção de Piaget, toda forma de transmissão seria coerção, pois o 

adulto, por estar numa posição de prestígio, levaria o indivíduo a 

aceitar suas posições. Para Piaget, o grupo (outras crianças) 

contribuiria muito mais que o próprio professor. 

 

Desta forma o professor assume o papel de colaborador, ele apenas vai guiar o 

aluno de modo a intervir apenas quando o aluno estiver indo numa direção errada. Nos 

dias atuais são poucos os professores que usam a teoria do epistemólogo Jean Piaget na 

educação. 

 

 

2.4 PCNS 
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No processo de ensino aprendizagem de física há problemas encontrados para 

fazer ligação entre os conceitos abordados nos livros bases e conceitos presentes no 

mundo real, pois muitos livros abordam conceitos de forma muito teórica, ou seja, vão 

direto às equações, não possibilitando a compreensão desses conceitos no mundo real. 

Para a construção de um indivíduo contemporâneo segundo os PCNS o ato de 

ensinar tem que assumir as características, que seja capas de forma um indivíduo que 

seja capaz de observar conceitos físicos a sua volta durante e após o término de seus 

estudos. Desta forma os professores recebem a obrigação de procurar formas que 

permitem que alunos possam absorver o máximo de conceitos físicos, mesmo que para 

isto o professor utilize técnicas alternativas nas suas aulas, como experimentos. 

Seguindo a linha observada nos PCN o mundo esta sendo mudado e com ele a 

física está sendo formulada com o transcorre do tempo. Há uma grande preocupação por 

parte dos professores em quais conteúdos devem dar ênfase, pois há diversos problemas 

envolvidos, sendo o principal o curto tempo para aborda tanto conteúdo. Desta forma 

tem-se a preocupação de como resolver esse problema, ou seja, todos os conteúdos são 

importantes, e sempre um conteúdo é base para o próximo, não podendo ficar nenhum 

para trás. Os PCNS apontam forma formas alternativas de para o processo de construção 

do ensino. 

O ensino da física tem que busca formas alternativas de fazer a mediação da 

física com o mundo real, ou seja, procurar demonstra conceitos físicos no dia-a-dia, 

trazendo o indivíduo o reconhecer, por exemplo, unidades de mediadas em diversos 

objetos situados a sua volta. 

Discutir estratégia de ensino não cabe apenas aos professores, mas sim a toda a 

comunidade escolar envolvida. Sendo que esta tem que procurar estratégia de ensino 

que possibilite satisfazer de melhor forma os objetivos, que é promove um ensino 

eficaz. 

No processo de formação de um indivíduo é indispensável o uso da 

experimentação, pois esta ferramenta possibilita ao aprendiz a manusear, operar e agir, 

de modo que ele descubra por conta própria os conceitos físicos envolvidos. 
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3 REVISÃO HISTÓRICA 

 

 

Neste capitulo abordaremos um pouco da história de cada cientista que contribui 

para a formulação das equações de Maxwell. 

 

 

3.1 HISTÓRIA DE FARADAY 

 

 

Uma das grandes mentes da eletricidade e magnetismo foi Michael Faraday com 

seus estudos sobre indução eletromagnética. Faraday, mostrado na figura 3.1.1, veio de 

uma família humilde e devido seu pai ter adoecido ele teve desde cedo que trabalhar 

para ajuda nas despesas de casa, tornado sua educação precária, pois tinha que trabalhar 

em vez de estudar. Seu primeiro emprego foi de ajudante em uma livraria, onde 

aprendeu a encadernar e aprimorou o pouco de leitura que tinha. 

 

 

 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday  

 

Michael Faraday nasceu no ano de 1971 na cidade de Newington Butts e morreu 

aos 76 anos no ano de 1867 na cidade de Hampton Court Green. A educação de Faraday 

começou por seu interesse nos livros que encadernava sobre estudos de química e 

eletricidade, pois eram estas áreas que despertava mais seu interesse. Como ele estava 

Figura 3.1.1: Michael Faraday 
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cercado de livros, lia sempre que podia. Desse modo ele começou, por conta própria, a 

ler diversos conteúdos, porem dando ênfase nos conteúdos de química e de eletricidade. 

Seu interesse nestes assuntos era tanto que ele mesmo começou a tentar reproduzir 

experimentos diversos nas duas áreas. Um dos usuários da biblioteca, vendo seu 

interesse nesses assuntos, o convidou para assistir uma palestra que o cientista Humphry 

Davy, químico da Royal Institution de Londres, ministraria nesta instituição. Faraday 

assistiu todas as palestras e quis fazer parte a instituição. 

Para conseguir um emprego na Royal Institution, de acordo com Dias e Martins 

[6], “Anotou cuidadosamente essas conferências e enviou uma cópia para Davy, 

pedindo-lhe um emprego em qualquer função relacionada à ciência”. Com isto Faraday 

consegui trabalhar na Royal Institution em Londres como assistente de Davy. Nesta 

instituição Faraday conseguiu realizar seu sonho de ser um cientista renomado. Tendo o 

suporte necessário pôde investigar diversos trabalhos sobre química e eletricidade, sob 

orientação de Davy, sendo que seu trabalho era todo experimental. Devido à falta de 

estudo quando era mais jovem, Faraday tinha deficiências matemáticas, não 

conseguindo escrever uma lei ou teoria matematicamente. Tornou-se assim um físico e 

químico experimental. Segundo Dias [7]: 

No final daquele ano Faraday anunciou a formulação original que à 

lei da indução eletromagnética. Mas essa lei não foi apresentada 

através de uma equação matemática, como usualmente a 

conhecemos. A precária formação de Faraday não lhe permitia tais 

elaborações, de forma que a lei da indução só foi escrita em 

linguagem matemática posteriormente por James Clerk Maxwell e 

constitui uma das quatro leis fundamentais do eletromagnetismo. 

 

No ramo da física foi James Clarke Maxwell quem descreveu a teoria de 

Faraday matematicamente. Faraday passou alguns anos de sua vida sem realizar 

nenhum experimento sobre eletricidade, desenvolvendo somente alguns trabalhos sobre 

química. Quando volta a trabalhar com experimentos relacionados a eletricidade, 

formulou a teoria sobre indução eletromagnética e realizou vários experimentos, até 

conseguir demonstrar experimentalmente que campos magnético variando com o tempo 

produzem correntes elétricas e, também, que fazendo uma corrente elétrica variar com o 

tempo se produz um campo magnético variável. 

Após um longo período sendo assistente de laboratório de Sir Humphry Davy, o 

jovem Faraday passou a ser membro da Royal Society. Segundo Dias e Martins [6]: 

...foi recomendado por Davy para sucedê-lo nas superintendências 

do laboratório. A partir desse período, o trabalho de Faraday já era 
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independente. Em 1824 ele se tornou membro da Royal Society, por 

seus trabalhos sobre química. 

Faraday foi o primeiro a desenvolver o motor elétrico, o dínamo. Com seus 

estudos ele conseguiu transformar energia mecânica em energia elétrica. Contudo suas 

descobertas foram de suma importância para toda a sociedade da época e até nos dias 

atuais, pois foi através de suas invenções que pôde ser aprimorada boa parte dos 

equipamentos elétricos que temos hoje. 

 

 

3.2 HISTÓRIA DE ANDRÉ-MARIE AMPÈRE 

 

 

André-Marie Ampère, mostrado na figura 3.2.1, nasceu em 1775 na cidade de 

Lyon na França e morreu aos 61 anos de idade numa viagem a cidade de Marseille, no 

ano 1836. 

 

 

 

Fonte: https://www.thefamouspeople.com/profiles/andre-marie-ampere-535.php 

 

Seus pais se mudaram para a zona rural de um pequeno vilarejo, chamado 

Poleymuieux, pouco antes de seu nascimento. Eles eram descendentes de burgueses, 

sendo que seu pai trabalhava como negociante, lhe possibilitando estudar. Seu pai 

montou uma biblioteca em casa, onde o jovem Ampère passava boa parte do dia lendo 

livros. De acordo com RIBEIRO [8], “Ampère foi desde cedo considerado um prodígio, 

visto que aos 12 anos de idade já era um ávido manuseador de quase toda a matemática 

até então existente”. 

Figura 3.2.1: André-Marie Ampère 
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Boa parte do conhecimento do jovem Ampère foi adquirindo lendo os livros em 

sua própria casa. Ampère era dono de uma mente brilhante. Lendo seu acervo se 

encantou por ciências naturais, passando a ler diversos livros de fundamentos de 

matemática. Ampère nunca foi à escola como estudante, sempre aprendia sozinho e, 

quando tinha dúvidas, perguntava a seu pai, que lhe esclarecia pacientemente. Em seus 

estudos na matemática ele se interessou pelos estudos de Euler e Lagrange, porém as 

obras que queria desses autores estavam em Latim. Então o jovem pediu a seu pai que o 

ensinasse Latim. Seu interesse em matemática foi tanto que só se aprofundava nos 

estudos em matemática. 

A França estava sofrendo os efeitos da revolução francesa por volta do ano 1789 

e o pai de Ampère foi nomeado juiz de paz na cidade de Lyon. Como seu pai era 

monarquista, foi atribuído a ele novas obrigações e este acabou se tornando alvo dos 

jacobinos. Por certo tempo os monarquista se mantiveram no poder da cidade de Lyon, 

até entrar em confronto com os jacobinos. Então a convenção nacional mandou uma 

armada para a cidade e os monarquistas foram derrotados e seu líder, que era o pai de 

Ampère, foi executado. 

Devido à morte de seu pai, o jovem Ampère passa por um período conturbado, 

sem querer estudar, não tendo interesse em nada. Quando ele se recupera da morte de 

seu pai conhece uma moça, com que casa três anos depois. Sua família antes era 

sustentada por seu pai. Como este não se estava mais presente, o jovem teve que 

arrumar trabalho para se sustentar. Logo conseguiu um trabalho de professor particular 

de matemática. Quando ficou conhecido seu trabalho, ele foi aceito como professor na 

Bourg École Centrale, onde dava aulas de matemática, química e física. 

Depois de certo tempo de casado, Ampère se torna pai e sua esposa, após o 

nascimento de seu filho, fica doente vindo a óbito após três anos. Com todos esses 

problemas, Ampère resolve se mudar, vindo a conhecer Delambre e outros matemáticos 

da época. De acordo com Chaib [9]: “Por esta e por outras amizades que fez com 

Lagrange e Arago (1786-1853), ele consegue o cargo de Répetituer na École 

Polytchnique”. A partir do momento em que Ampère conhece outros matemáticos sua 

vida acadêmica passa a evoluir e ele passa a assumir cargos cada vez mais importantes 

nas academias de ciências da época. 
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Ele mostrou ter uma grande capacidade em pensar e imaginar fatos que 

posteriormente eram comprovados por leis, dominava muito bem a matemática, e foi 

professor de física, química e também de matemática. 

Ampere foi o primeiro a descrever trabalho sobre a eletrodinâmica, que trata de 

cargas em movimento, ficando impressionado com as descobertas de Oersted sobre os 

efeitos causados por uma corrente elétrica numa bússola. Segundo JUNIOR [10]: 

Em julho de 1820, o dinamarquês Hans Christian Orsted descobriu 

que, ao colocar um fio de platina, condutor de corrente galvânica, 

próximo e paralelamente a uma agulha de uma bússola, esta tendia a 

girar para uma posição quase perpendicular ao fio (o efeito não era 

completo devido ao campo magnético terrestre). 

 

Vários cientistas da época começaram pesquisas a respeito do fato novo 

descoberto por Oersted, a fim de dar uma explicação sucinta para os efeitos elétrico e 

magnético que ocorriam em paralelo. 

Foi então explicado por Ampère, no mesmo ano de 1820, que as causas da 

deflexão da agulha ocorria devido aos efeitos magnético que a corrente elétrica gerava. 

Este efeito foi estabelecido na lei de Ampère que diz que correntes elétricas circulando 

num condutor geram um campo magnético que vai interagir então com uma agulha 

imantada colocada próxima à corrente. Essa explicação foi mais tarde complementada 

pelo físico e matemático James Clerk Maxwell, que descobriu que campos elétricos 

variáveis também produzem campos magnéticos. 

 

 

3.3 HISTÓRIA DE VIDA DE CARL FRIEDRICH GAUSS 

 

 

No ano 1777 nasceu mais um dos grandes homens cujo nome ficaria marcado na 

história das ciências, chamado Carl Friedrich Gauss, mostrado na figura 3.3.1, na cidade 

de Brunswich na Alemanha, tendo falecido aos 78 anos de idade, no ano de 1855. 
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Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss 

A família de Gauss era muito humilde. Seu pai trabalhava como jardineiro e 

encanador. A educação do jovem começou cedo. Antes mesmo de frequentar a escola 

ele demonstrava ter uma mente brilhante, pois tinha grande capacidade de guardar 

conteúdo em sua mente com os mínimos detalhes. A mãe e o tio do jovem incentivaram 

para que fosse a escola de sua cidade para aprender suas primeiras lições, lugar onde 

despertou seus primeiros interesses por matemática. De acordo com Ricieri [11]: 

Logo na primeira infância, demonstrou grande interesse pela Matemática. Seu 

entusiasmo era tanto que, aos dez anos, iniciou os estudos de matemática com 

o famoso matemático Bartels, que surpreendeu Gauss trabalhando aos 

domingos na feira de Braunshweig. “...o prezado duque terá de ajudar esse 

menino. Um gênio de carne e osso. Basta dizer que com cinco anos ajuda no 

sustento da família fazendo demonstrações de matemática nas feiras publicas 

da cidade. Multiplica de cabeça dois números grandes e também os divide em 

frações de segundo. Sua memória é perfeita: decora uma página de livro com 

rapidez de um relâmpago...” 

 

Quando Gauss foi à escola aprender suas primeiras lições, o professor da escola 

tinha um ajudante chamado Johann Martin Bartels, o qual recebeu a obrigação de 

ensinar o jovem Gauss. Os dois se tornaram amigos e essa amizade durou até sua morte. 

Como Bartels conhecia os nobres da região, ele apresentou Gauss ao duque da 

cidade de Braunshweig, que deu o suporte financeiro necessário para que Gauss pudesse 

se manter e continuar seus estudos, através de uma pensão mensal dada até o dia em que 

o duque morreu. Quando isso ocorreu, Gauss já era bem afamado com seus trabalhos, 

desta forma se tornou fácil para Gauss conseguir um emprego. 

Devido ao apoio de duque, Gauss ingressou no colégio Carolinun, o qual 

estudou as obras de Lagrange, Newton e Euler. Depois ingressou na universidade de 

Figura 3.3.1: Carl Friedrich Gauss. 
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Göttingen para estudar ciências. Durante o tempo que estudava na universidade fez uma 

descoberta que na época era considerado de grande valor científico. Ele criou um 

polígono regular de 17 lados. Segundo RICIERI [11]: 

Em 1796, com dezenove anos, Gauss fez sua primeira descoberta 

de grande valor científico, que englobaria todos os matemáticos da 

Europa. O ainda estudante construiu, segundo as regras 

euclidianas, o polígono regular de dezessete lados. 

 

Para a matemática Gauss foi de suma importância. Ainda quando criança 

descreveu o funcionamento que hoje conhecemos como progressão aritmética, dentre 

outras tantas descobertas. Em uma das aulas que assistiu, o professor de Gauss pediu 

que seus alunos somassem os termos de um a cem e, assim que terminassem, deveriam 

ir ao quadro escrever o resultado obtido. Gauss terminou a tarefa rapidamente, que 

impressionou seu professor. A princípio ele achou que fosse um chute, mas conforme os 

alunos iam terminando pôde percebe que não era. Desta forma, ao ser questionado, 

Gauss explicou como fez e, o professor concluiu que o jovem Gauss era dono de uma 

mente brilhante. 

Mais tarde, quando já estava na universidade de Gottingen, o jovem começou a 

escrever um diário com todas as anotações e descobertas cientificas que fazia na época, 

que só foi publicado após sua morte. Segundo JESUS [12]: 

Os três anos passados em Göttingen foram dos mais prolíferos de 

sua vida. As ideias que vinha recolhendo desde os 17 anos foram, 

nessa época, ordenadas e esmiuçadas, resultando, em 1798, as 

Indagações Aritméticas, por muitos considerada a obra-prima de 

Gauss. 

Foi Gauss quem enunciou o método dos mínimos quadrados. Ele casou-se no 

ano 1805 e, por infelicidade, o duque morreu neste mesmo ano. Neste casamento Gauss 

teve três filhos, dois meninos e uma menina com sua esposa Brunswich. Esta morreu 

quatro anos após o casamento. Mais tarde Gauss conhece sua segunda esposa, com 

quem teve mais três filhos, sendo também dois meninos e uma menina. 

Na época do seu primeiro casamento foi chamado para trabalhar no local onde 

Euler tinha trabalhado, mas ele não aceitou. Preferiu ocupar o cargo de diretor do 

observatório de Göttingen. O período que passou trabalhando no observatório foram os 

melhores e mais tranquilos de sua vida. 

Foi a partir do ano 1830 que Gauss teve interesses nos ramos da física. Segundo 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS [13]: 
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A partir de 1830 Gauss contribui significativamente para vários 

ramos da física, nomeadamente para a teoria da tensão superficial, 

para a óptica onde introduziu a noção de reduzir a aberração 

cromática, para o geomagnetismo de que foi m dos fundadores, para 

a teoria do magnetismo e para os métodos de o observar. 

 Depois de vários anos se dedicando a trabalhos e pesquisas matemáticas, Gauss 

finalmente começa seus trabalhos em física. A princípio ele faz um estudo em 

astronomia relatando feitos da órbita de um planeta recém-descoberto. 

 Gauss começa a estudar sobre o campo magnético terrestre com o professor 

recém-chegado na universidade de Göttingen, chamado de Wilhelm Weber, que era um 

jovem físico. Weber nasceu numa cidade chamada Wittenberg no ano de 1804 e morreu 

aos 86 anos de idade no ano de 1891. Nesse estudo os dois conseguem descrever o 

funcionamento do campo magnético terrestre expressando as linhas de força. Segundo 

AMARAL [14]: 

Juntamente com Weber, em 1833, Gauss chegou às leis de Kirchoff 

e antecipou várias descobertas na eletricidade, estática, térmica e da 

fricção, porém não publicaram o resultado, pois seus interesses 

estavam voltados ao eletromagnetismo terrestre, sendo que as 

publicação de maior relevância neste campo foi “ALLGEMEINE 

THEORIE DES ERMAGNETISMUS (1839)” no qual Gauss 

expressa o potencial em qualquer ponto da superfície da terra como 

uma série infinita de funções esféricas, juntamente com dados 

experimentais. 

 

 

 

3.4 HISTÓRIA DE JAMES CLERK MAXWELL 

 

 

Na história da ciência, Maxwell foi de grande importância, pois desenvolveu 

teorias matemáticas e físicas para explicar com clareza diversos fenômenos. Na física 

ficou conhecido pelos seus trabalhos acerca do eletromagnetismo. James Clerk 

Maxwell, cuja imagem aparece na figura 3.4.1, nasceu no ano de 1831 na cidade de 

Edimburgo e veio a falecer no ano de 1879 aos 48 anos de idade na cidade de 

Cambridge, deixando um legado importantíssimo no ramo das ciências. 
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Fonte: http://www.grupoescolar.com/pesquisa/james-clerk-maxwell-1831--1879.html 

 

Para o eletromagnetismo Maxwell foi de grande importância para o 

aperfeiçoamento e criação da teoria. Um exemplo claro disso foi sua explicação para o 

comportamento da luz, dando a ela uma explicação matemática, a qual diz que a luz é 

uma radiação eletromagnética. 

Com seu conhecimento matemático pôde escrever teorias e equações 

matemáticas que comprovariam as teorias que ele mesmo e outros criaram, mas que não 

deram o devido tratamento matemático, pois muitos não tinham o suporte matemático 

necessário. 

No ramo das ciências toda a evolução vem das pesquisas e curiosidade de um 

pesquisador que sempre se baseiam nos seus antepassados, seja para melhorar ou para 

criar novas teorias. Maxwell foi grande neste aspecto. Como mencionado acima, a 

teoria de que a luz é uma radiação eletromagnética pôs fim em muitos dilemas da época. 

Antes de Maxwell, a natureza da luz era explicada pela teoria de Isaac Newton, que diz 

que ela é formada por minúsculas partículas. 

Quando jovem, Maxwell tinha interesse em máquinas e seus mecanismos 

mecânicos, procurando saber como era o seu funcionamento. Desde pequeno ele 

demonstrava interesse por matemática, mas só ingressou numa escola quando tinha dez 

anos de idade e, aos poucos, ele foi aperfeiçoando seus conhecimentos. Aos 16 anos 

ingressou na universidade de Edimburgo, onde se graduou em filosofia natural, que 

Figura 3.4.1: James Clerk Maxwell 
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corresponde hoje ao curso de Física. Posteriormente veio a se matricular na 

universidade de Cambridge, desta vez para aprofundar seus conhecimentos 

matemáticos. Após terminar sua graduação em matemática, tornou-se membro da 

universidade em que estudou, o Trinity College. Enquanto estava lá, Maxwell iniciou 

seus estudos de eletricidade e magnetismo, porém não deu continuidade. Ele optou 

pelos estudos de filosofia natural. Só voltou a dar continuidade a estes estudos anos 

mais tarde. 

Depois de graduado, Maxwell veio a dar aula na Marischal College, em 

Aberdeen. Segundo SOBRAL e MERCANDELI [15]: 

Em 1860 foi nomeado professor no Kings College de Londres e em 

1861 foi eleito membro da Royal Society. Durante este período 

investigou temas em elasticidade e em geometria pura, mas também 

prosseguiu os seus estudos em visão e óptica, tendo, por exemplo, 

demonstrado que se pode produzir uma fotografia a cores utilizando 

filtros vermelhos, verde e azul sobrepondo às três imagens assim 

obtidas. 

O pai de Maxwell morreu no ano 1865 e, com isto, Maxwell voltou para sua 

cidade natal. Quando Maxwell retorna para a universidade de Aberdeen para dar aulas 

de filosofia natural, no ano 1861, ele realiza trabalhos importantes sobre o magnetismo. 

Segundo JAMES [16], “Estudou a teoria dos campos magnéticos, produziu a primeira 

fotografia colorida e procurou contribuir para a padronização das unidades de medida. 

Em 1866 apresentou trabalho sobre as propriedades dos gases na Real Society”. 

No desenvolvimento de equações matemáticas, Maxwell sempre foi um 

especialista, sempre se interessando por coisas novas, seja descoberta por ele mesmo ou 

por outros grandes de sua época. Ele ficou conhecido pela formulação das equações 

fundamentais do eletromagnetismo, pois estas explicam o comportamento de campos 

elétricos e magnéticos oscilando no tempo. De acordo com SALA [17]: 

A teoria do eletromagnetismo foi sua obra-prima. Maxwell 

conseguiu pensar e descrever matematicamente os fenômenos 

elétricos e magnéticos com um só grupo de fórmulas, as chamadas 

equações de Maxwell, que exprimem, em relações, a unidade dos 

fenômenos elétricos e magnéticos. Lançavam-se as bases de toda a 

teoria do eletromagnetismo, e as equações de Maxwell ainda hoje 

auxiliam, em sua forma original, tanto o projetista de antenas como 

o estudioso da teoria da relatividade. 

 

Nos anos seguintes James se dedica a outras áreas da Física como a teoria 

cinética dos gases. 
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3.5 HISTÓRIA DE NIKOLA TESLA 

 

 

Nikola Tesla, mostrado na figura 3.5.1, nasceu no ano de 1856 em uma aldeia 

chamada Smiljan no Império Austríaco, hoje atual Croácia e faleceu em 1943 aos 85 

anos de idade na cidade de Nova Iorque. 

 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla 

 

Um dos propulsores para o desenvolvimento moderno da eletricidade foi Nikola 

Tesla, que criou um moderno sistema de geração de eletricidade, o sistema de corrente 

alternada (CA), em contrapartida com sistema desenvolvido até então por Tomas Alva 

Edson, que era o sistema de transmissão de corrente contínua (CC).  

Tesla veio de uma família que tinha antepassados militares. Deste modo seus 

pais eram rigorosos quanto a sua educação. O jovem tinha sonho de se tornar 

engenheiro, mas seu pai era contra essa ideia, fato que não fez Tesla desistir de seu 

sonho. Quando criança suas qualidades de inventor era posta em prática por ele mesmo, 

fazendo diversos brinquedos bem engenhosos para a época. De acordo com NUNES 

[18]: 

 
Apesar do rigor de seu pai na sua educação, Tesla o considera útil 

em sua formação para se tornar um inventor, já que Milutin 

estimulava seu filho com exercícios como realizar cálculos mentais, 

descobrir os defeitos em alguma forma de expressão e até mesmo 

adivinhar os pensamentos um do outro, porem é sua mãe a quem ele 

atribui maiores méritos na influência de sua inventividade. 

Figura 3.5.1: Nikola Tesla 
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A capacidade de Tesla para calcular e imaginar mentalmente era uma 

característica que poucos tinham. Quando criança o irmão de Tesla morre e ele ficou 

traumatizado. Por esta razão a sua capacidade de inventor deu uma parada por um 

tempo, vindo a aflorar de vez tardiamente.  

Sempre frequentou a escola. O pai de Tesla colocou-o para estudar no instituto 

politécnico de Graz na cidade de Estíria, Áustria, onde iniciou seus estudos em Física, 

Matemática e Química. 

No ano de 1880 ele se mudou para Budapeste, onde começou a trabalhar de 

engenheiro elétrico. Tesla tinha em mente, desde os tempos de faculdade, a criação de 

um motor de corrente alternada, mas ninguém dava a devida importância para o que ele 

estava dizendo, pois na época acreditava-se no motor de corrente contínua (CC), 

inventado por Tomas Edson. 

Para conseguir realizar seus sonhos Tesla se muda para a França para trabalhar 

como engenheiro na Continental Edson Company. Permaneceu nesta empresa por 

pouco tempo e logo foi para os Estados Unidos à procura de Tomas Edson. O jovem 

engenheiro começou a trabalhar para a empresa de Tomas, onde ficara encarregado de 

melhorar o desenvolvimento dos dínamos de corrente contínua, sendo que Tomas tinha 

oferecido 50 mil dólares para tal trabalho. 

Conforme foi acordado entre Tesla e Tomas, Tesla melhorou os dínamos de 

Tomas, porém este não cumpriu com seu acordo. Desta forma Tesla pediu demissão de 

sua empresa passando a trabalhar em casa, seguindo seus ideais. Nesse período ele 

conseguiu patrocínio para abrir seu próprio laboratório, onde pôde desenvolver suas 

ideias, principalmente a dos motores e transformadores de corrente alternada. 

Tesla precisava de alguém com dinheiro que acreditasse nas suas ideias. No 

transcorrer do tempo suas invenções ganharam atenção da sociedade cientifica e 

também de empresários, como George Westinghouse, a quem Tesla vendeu algumas de 

suas patentes. Os dois então queriam comprovar que o sistema de transmissão de 

energia elétrica seria mais eficaz se fosse utilizado o sistema de corrente alternada, coisa 

que traria um bom retorno financeiro. Com isso ele travou uma grande briga com 

Tomas Edson, pois este sistema era oposto ao dele e, se aprovado, acabaria com boa 

parte de sua fonte de renda. 
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A disputa para qual sistema de transmissão seria melhor e mais eficaz acabou 

resultando em um confronto onde de um lado estava Tomas Edson e do outro Nikola 

Tesla e George Westinghouse. Esse evento ficou conhecido na história como a guerra 

das correntes. As armas utilizadas nesta guerra do lado de Tomas foi o medo. Seus 

defensores apanhavam animais nas ruas e reunia as pessoas para fazer demonstração de 

como a corrente alternada era perigosa, matando os animais por eletrocussão. Em 

contrapartida Tesla construiu um gerador de corrente alternada e, em uma 

demonstração, fez passar por seu corpo alguns milhares de volts e alegou que se usada 

de maneira correta não haveria perigo algum, como mostrado na figura 3.5.2. 

 

 

 

Fonte: http://aumagic.blogspot.com.br/2016/04/genio-redescoberto-nikola-tesla-fica-pop.html 

 

Com este feito Nikola Tesla e George Wetinghouse venceram a guerra das 

correntes. Hoje sabemos que este tipo de transmissão de energia é usado no mundo 

inteiro. 

Os trabalhos de Tesla não pararam depois do fim da guerra das correntes. Ele 

começou a desenvolver trabalhos referentes à transmissão de energia sem fio. Tesla deu 

início à construção de uma torre, chamada de Torre Wardenclyffe, mas também 

conhecida como Torre de Tesla, mostrada na figura 3.5.3. Esta torre teria a capacidade 

de transmitir sinais de telecomunicações sem fio e radiodifusão. Mas o principal 

objetivo desta Torre era transmitir energia sem o uso de cabos, tecnologia seria 

inovadora para época. 

Figura 3.5.2: Nikola Tesla e ao fundo seu gerador 

de corrente alternada. 
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Tesla procurava patrocinadores para seu projeto e acabou conseguindo o 

patrocínio de um banqueiro chamado J. Pierpont Morgan, que estava interessado nos 

seus trabalhos sobre a transmissão de radiodifusão. Com o patrocínio garantido, 

começaram as obras para a construção da torre. Mas outro cientista da época também 

trabalhava para transmitir sinais de rádio, segundo NUNES [18]. 

Em 8 de dezembro Marconi transmitiu a letra S através do atlântico, 

mas naquele momento Tesla não deu muita atenção, pois a 

transmissão de rádio usava várias de suas patentes, mas Morgan 

começa a questionar seu investimento no projeto de Wardenclyff, 

porque o projeto de Marconi funcionava e era mais barato. Tesla 

preocupado com a transmissão de energia elétrica gratuita, não 

cumpria ainda o que foi acordado, transmitir um sinal de rádio 

cruzando o atlântico. 

 

Devido a este fato, Morgan parou de patrocinar o projeto de Tesla, pois ele 

pensava muitos nos negócios e se Tesla conseguisse terminar seu projeto de transmitir 

energia sem fio, não haveria como cobrar pelo seu uso, já que seria energia limpa e 

gratuita. Além disto, Morgan era dono de um grande número de minas de cobre e queria 

vender também os cabos de transmissão. 

Com saída de Morgan do projeto Tesla não consegue mantê-lo sozinho, desta 

forma tudo que ele havia construído referente ao projeto foi abandonado. E este fatoo 

deixou depressivo. Além disto, pouco tempo depois, a Torre de Tesla foi destruída 

completamente por desconhecidos. 

Figura 3.5.3: A esquerda esta o laboratório e a direita a Torre de tesla  

Fonte: http://portugalmundial.com/torre-wardenclyffe/# 
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Em seguida Tesla passou boa parte de sua vida trabalhando em novas pesquisas, 

mas nenhuma delas teve tanto importância quanto as que ele já havia desenvolvido. 

No dia seguinte após a morte de Nikola Tesla o governo de inteligência norte 

americano (FBI) foi até o apartamento de Tesla e recolheu todo o material que se 

encontrava, pois o governo estava interessado no projeto de raio da morte do então 

cientista. Esse fato ocorrido foi reconhecido há pouco tempo pelo FBI que, realmente 

eles roubaram todas as informações do projeto de Tesla. 

Tesla deixou um legado importante para a evolução tecnológica que temos hoje. 

A partir de suas invenções pode-se seguir um caminho novo para aprimorar o que ele e 

Faraday desenvolveram sobre a indução eletromagnética. 

 

 

3.6 HISTÓRIA DE LENZ 

 

 

Nasce no ano de 1804 numa cidade chamada de Tartu na Estónia, Heinrich 

Friedrich Emil Lenz, mostrado na figura 3.6.1, conhecido por seus trabalhos na física na 

área do eletromagnetismo, vindo a falecer aos 61 anos de idade no ano de 1865 em 

Roma, Itália. 

 

 

 

 

Fonte: http://canov.jergym.cz/objevite/objev4/lena.htm 

Figura 3.6.1: Heinrich Friedrich Emil 

Lenz 
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Há poucos dados bibliográficos sobre a vida de Lenz. Ele começou seus estudos 

cedo. Formou-se em teologia durante três anos pela universidade de Tartu, mas mudou 

seu curso para física, curso pelo qual se formou. Segundo BIOGRAFIA [19]: 

Após a formatura, ele serviu como cientista com terceira 

circunavegação do navegador Otto Von Kotzebue do mundo, 1923-

1926, onde estudou clima e levou salinidade e medições de 

gravidade específica da água do mar. 

 

Após esse período ele passa a se dedicar ao eletromagnetismo, publicando vários 

artigos na área. Lenz se tornou conhecido devido a sua contribuição na lei de indução 

eletromagnética de Michael Faraday, onde ele interpretou o sinal de menos na lei de 

Faraday, acerca dos sentidos das correntes induzidas. 

No ano de 1840 Lenz passa a ser reitor da universidade de St. Petersburg, onde 

permanece até sua morte em 1863. 

 

  



 
39 

 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo iremos descrever as famosas equações de Maxwell, que foram 

primeiramente escritas por outros grandes nomes da época e Maxwell deu um 

aprimoramento matemático para elas. Para isto, iremos, inicialmente, formular alguns 

conceitos utilizados nestas equações. 

 

 

4.1 CONCEITOS BÁSICOS 

 

 

Para que aja entendimento por parte do leitor iremos detalhar alguns conceitos 

básicos sobre campo vetorial, fluxo de um vetor, circulação de um vetor e campo 

elétrico. 

 

 

4.1.1 Campo vetorial 

 

 

Dizemos que temos um campo numa certa região do espaço se for possível 

associar a cada ponto deste espaço o valor de uma mesma grandeza física. Se a grandeza 

for escalar o campo é dito escalar e se a grandeza for vetorial, o campo é dito vetorial. 

Como exemplo, vamos imaginar um recinto fechado, com várias pessoas dentro, onde 

ocorre uma festa. Como as pessoas se movem no recinto, podemos dizer que existe um 

campo de velocidades na sala, associando a cada ponto do espaço onde se encontra a 

sala o vetor velocidade da pessoa que ocupa estes pontos num certo instante. A esse 

conjunto de vetores dentro do recinto é chamado de campo de vetores. 

 

 

4.1.2 Fluxo de um vetor 
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Quando pensamos em fluxo temos em mente a ideia de movimento de alguma 

coisa, mas de certa forma estamos certos. Continuando com a ideia citada acima, de um 

recinto com muitas pessoas dentro e que cada pessoa represente um vetor, suponhamos 

que nesta festa haja um incêndio e que todos tenham que sair imediatamente e só tenha 

uma porta de saída. A porta poderia ser nosso elemento de área que permita a passagem 

dos vetores com certa velocidade v (pessoas), e a quantidade de pessoa que passa pela 

porta, por unidade de tempo, é nosso fluxo de pessoas. Obviamente este fluxo será tanto 

maior quanto maior for a velocidade das pessoas, maior for a área da porta e mais 

“perpendicular” for a direção do vetor velocidade das pessoas em relação à porta.  

Na figura 4.1.2.1 está uma representação de como seria a ideia de fluxo para 

campo magnético, mas usaremos a mesma ideia para definir o fluxo de pessoa, sendo 

que cada uma dela é representada por uma seta. Assim sendo, o fluxo é a quantidade 

destas linhas por unidade de tempo que passam pela área delimitada em azul. No nosso 

exemplo, as setas representam os vetores velocidades �⃗� das pessoas e a área em azul 

seria a porta. 

 

 

 

Associando-se então a uma superfície plana de área A um vetor de área 𝐴, 

definido como tendo direção perpendicular à superfície e módulo igual a área A da 

superfície, pode-se demonstrar que matematicamente, que o módulo do fluxo Φ é dado 

pelo produto vetorial: 

Φ = �⃗�. 𝐴      (4.1.2.1) 

onde �⃗� é o vetor velocidade do que está fluindo, no caso a velocidade das pessoas, e 𝐴 o 

vetor de área associado a porta. 

Figura 4.1.2.1 Representação do fluxo  

 

Fonte: http://www.sofisica.com.br/conteudos/Eletromagnetismo/InducaoMagnetic.php  
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Para ilustrar este conceito, vamos considerar uma superfície plana imaginária na 

forma de uma placa retangular disposta perpendicular ao vento que sopra numa certa 

região, como mostra a figura 4.1.2.2. Se mudarmos a posição desta placa retangular, de 

modo que ela fique paralela às linhas de força do vento, percebemos que não há fluxo 

de ar através desta placa, como mostra a figura 4.1.2.3. Sendo assim, o fluxo através de 

uma superfície depende do ângulo que as linhas de força fazem com um vetor normal à 

superfície. Se o ângulo 𝜃 for igual a 0º teremos então um fluxo máximo, conforme 

mostra a figura 4.1.2.2. Se ângulo for 90º não teremos fluxo através da superfície, como 

mostra a figura 4.1.2.3 e, caso o vetor velocidade do vento ou do campo elétrico faça 

um ângulo 𝜃 qualquer com o vetor normal a superfície, teremos uma componente do 

vetor velocidade na direção do vetor normal a superfície, ou seja, o fluxo através de 

uma superfície depende do ângulo que o vetor velocidade faz com o vetor normal a 

superfície, mostrado na figura 4.1.2.4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.2.2: Representação das linhas de campo elétrico perpendicular à superfície 

Fonte: https://www.electronica-pt.com/lei-gauss 
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Desta forma temos que a equação que permite determinar a quantidade de ar que 

passa nesta superfície plana de área A, atravessada pelo ar a uma velocidade de módulo 

v, é dada por: 

                                                Φ = 𝐴𝑣 cos 𝜃            (4.1.2.2) 

onde 𝑣 cos 𝜃 é a componente do vetor velocidade �⃗� do vento na direção do vetor 𝐴, 

onde A é a área da superfície em questão. Como se observa, esta relação é idêntica a 

equação 4.1.1.1 enunciada acima.  

 

 

Figura 4.1.2.4: Representação das linhas de campo que passa por uma seção de área 

inclinada. 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAABRTQAA/aula-fluxo-eletrico-lei-

gauss-modo-compatibilidade 

 

 

Figura 4.1.2.3: Representação das linhas de campo elétrico através 

de uma superfície paralela as linhas de campo. 

Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/354375/ 
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4.1.3 Circulação de um vetor 

 

 

Sempre que tivermos um campo vetorial �⃗� numa certa região do espaço, 

podemos pensar que existe um movimento ou circulação de algo nesta região. 

Entretanto, esta circulação não precisa, necessariamente, ocorrer em toda região, mas 

apenas em certos locais ou caminhos. Desta forma, uma forma de verificar se existe 

uma circulação de certa grandeza vetorial �⃗� num certo caminho limitado por dois pontos 

A e B, como mostra a figura 4.1.3.1, é definindo-se a circulação entre estes pontos ao 

longo de um caminho determinado, através da relação: 

 

𝐶 = ∫ �⃗� ∙ 𝑑𝑙
𝐵

𝐴
                           (4.1.3.1) 

onde �⃗� é o valor do campo vetorial no ponto representativo do segmento 𝑑𝑙 da trajetória 

que liga os pontos A e B. 

 

 

 

 

Em eletromagnetismo é usual se considerar a circulação ao longo de uma 

trajetória fechada, como mostra a figura 4.1.2.2.  

 

Figura 4.1.3.1: Circulação ao longo do trajeto AB. 

Fonte: http://www.alfaconnection.pro.br/matematica/vetores/operacoes-

especiais/circulacao-de-um-vetor/ 
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4.1.4 Campo elétrico 

 

 

Sabemos que uma carga elétrica em repouso, seja positiva ou negativa, produz 

um campo elétrico ao seu redor. A direção das linhas de campo vai depender se a carga 

mencionada é positiva ou negativa, se positiva teremos linhas de campos saindo de sua 

superfície, se negativa teremos linhas entrando na sua superfície, conforme ilustra a 

figura 4.1.3.1. 

 

 

 

   

 

 

Usaremos o mesmo conceito de campo vetorial para campo elétrico. 

Consideremos uma partícula em repouso carregada positivamente com carga Q. 

Figura 4.1.3.2: Representação do vetor velocidade numa trajetória circular. 

Figura 4.1.4.1: (a) linhas de campo produzidas por uma partícula positiva. (b) 

linhas de campo produzidas por uma partícula negativa. 

(a) (b) 

Fonte: BONJORNO, José. et al. Física novo fundamental volume único. 

 

Fonte: http://www.alfaconnection.pro.br/matematica/vetores/operacoes-especiais/circulacao-de-

um-vetor/ 
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Teremos neste caso um campo elétrico nas regiões próximas a ela, sendo que para cada 

ponto em torno dela podemos associar um vetor campo elétrico 𝐸,⃗⃗⃗⃗  como mostra a figura 

4.1.4.2 abaixo. 

 

 

  
 

 

Para calcular o valor deste campo elétrico em um ponto P qualquer, coloquemos 

neste ponto uma carga de prova positiva 𝑞0, e percebemos que esta sofre uma força 

elétrica �⃗� na mesma direção do vetor campo elétrico, a equação que nos permite esse 

cálculo é seguinte: 

�⃗⃗� =
�⃗�

𝑞0
                (4.1.4.1) 

onde �⃗⃗� e �⃗� representam os vetores campo elétrico e o vetor força elétrica, 

respectivamente. 

Esta equação permite calcular o campo elétrico �⃗⃗� em um ponto 𝑝 qualquer 

produzido por uma partícula carrega, seja ela positiva ou negativa. 

Na equação acima não levamos em consideração a atração que há entre a 

partícula em questão e a carga de prova 𝑞0. Sabemos que há uma atração entre essas 

duas partículas, desta forma, o vetor força �⃗� é a força eletrostática que é definida pela 

lei de Coulomb. Substituindo-se o vetor �⃗� da equação acima pela lei que rege a 

eletrostática, podemos obter que o modulo do campo elétrico num ponto situado a uma 

distância d da carga será dado por: 

                          𝐸 = 𝑘0
𝑄

𝑑2                    (4.1.4.2) 

onde 𝑘0 = 1/4𝜋0 é a constante de Coulomb. 

Figura 4.1.4.2: Representação dos vetores campo elétrico. 

Fonte: http://bioquimica-um.blogspot.com.br/2011/10/linhas-de-campo-eletrico.html 
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Com esta equação percebemos que o campo elétrico gerado por uma partícula 

carregada depende da distância do ponto à partícula, sendo que quanto maior a distância 

menor será o valor do campo elétrico. 

As chamadas linhas de força que uma partícula carregada produz ao seu redor 

podem ser chamadas também de linhas de campo. Elas são definidas de forma a serem 

tangentes ao campo elétrico em qualquer ponto por onde passam, e terem o mesmo 

sentido do campo. 

 

 

4.2 LEI DE GAUSS PARA CAMPO ELÉTRICO 

 

 

A ideia de Gauss para o campo elétrico foi de suma importância para o 

desenvolvimento de todo a eletricidade num aspecto bem abrangente. Com seus estudos 

sobre linhas de campo ele pôde observar e escrever a lei que descreve o comportamento 

dessas linhas quando passam por uma superfície. 

Para fazer isto ele teve de definir uma chamada superfície gaussiana, que é uma 

superfície fechada. No caso da figura 4.2.1 temos uma única carga e a superfície 

gaussiana escolhida é uma esfera, que está delimitada pela linha pontilhada em 

vermelho. 

 

 

 
Fonte: https://www.slideshare.net/Warlleyugioh/lei-de-gauss-halliday-cap-23 

Figura 4.2.1: Representação de uma superfície gaussiana. 
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Agora vamos considerar uma dada superfície através da qual flui um campo 

elétrico �⃗⃗�. A equação da lei Gauss a para eletricidade diz que o fluxo de campo elétrico 

através de qualquer superfície gaussiana é proporcional a carga líquida 𝑞𝑖𝑛𝑡 existente 

dentro desta superfície, sendo a constante de proporcionalidade dada pelo inverso da 

permissividade do vácuo 0, isto é; 

Φ𝐸 = ∮ �⃗⃗� ∙ 𝑑𝐴 =
𝑞𝑖𝑛𝑡

𝜖0
      (4.2.1) 

onde �⃗⃗� é o vetor campo elétrico e 𝑑𝐴 é um elemento de área da superfície gaussiana.  

 

 

4.3 LEI DE GAUSS PARA O MAGNETISMO 

 

 

O magnetismo há muito tempo vem sendo estudado por professores e 

pesquisadores, por ter vasta aplicação nas novas tecnologias. Isto desde os primórdios, 

quando se descobriu que o material chamado magnetita tinha a capacidade de atrair 

materiais compostos de ferro.  

O campo magnético, assim como o campo elétrico, pode ser descrito por um 

conjunto de vetores chamados de vetores do campo magnético �⃗⃗�, o qual possui modulo, 

direção e sentido. Quando queremos calcular a quantidade de campo magnético que 

passa por uma superfície colocada numa região que esta sujeita a um campo magnético, 

estamos nos referindo ao fluxo de campo magnético, sendo que a ideia de fluxo 

magnético é a mesma de fluxo elétrico, podendo ser observado as mesmas 

características para fluxo através de uma superfície imaginaria qualquer. Para 

compreender melhor esse conceito observe a figura 4.3.1. 

 

 

 

 

Figura 4.3.1: Representação das linhas decampo magnético  

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/fisica/fluxo-magnetico-lei-faraday.htm 
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Devido ao fato que materiais magnéticos possuem dois polos de mesma 

intensidade, de forma a produzirem linhas de campo magnético que saem e entram 

nestes materiais com a mesma intensidade, a Lei de Gauss para o magnetismo diz que o 

fluxo magnético através de uma superfície fechada é igual à zero, isto é: 

Φ𝐵 = ∮ �⃗⃗� ∙ 𝑑𝐴 = 0                 (4.3.1) 

 

 

4.4 LEI DE AMPÈRE 

 

 

A lei de Ampère diz que campos elétricos produzem campos magnéticos. Para 

Ampère, descrever uma equação que pudesse explicar o comportamento de duas 

grandezas físicas (corrente elétrica e campo magnético) seria algo fascinante, pois, de 

certa forma, sua descoberta seria de grande valor para futuras investigações acerca do 

assunto. 

Consideremos uma região que por ela passa uma corrente líquida iliq. Se nesta 

região delimitarmos uma curva fechada, chamada de amperiana se ela se destina a 

determinar o campo magnético, e determinarmos a circulação do campo magnético �⃗⃗� 

em torno desta curva, obteremos um valor diferente de zero se a corrente líquida que a 

curva amperiana engloba for nula.  

Quando nos referimos a corrente liquida, consideramos que duas correntes que 

se deslocam no mesmo sentido devem ser somadas e correntes que se deslocam em 

sentidos opostos devem ser subtraídas, como mostra a figura 4.4.2. 
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Matematicamente a Lei de Ampère diz então que: 

∮ �⃗⃗� ∙ 𝑑𝑙 = 𝜇0𝑖𝑙𝑖𝑞       (4.4.1) 

onde �⃗⃗� é o vetor campo magnético e 𝑑𝑙 é um elemento da curva amperiana. Com esta 

equação podemos calcular o quanto de campo magnético uma corrente i gera. 

Ao analisar posteriormente as Leis do Eletromagnetismo, Maxwell observou 

uma incoerência nelas e verificou que a Lei de Ampère estava incompleta. Desta forma 

ele acrescentou mais um termo a esta equação, indicando que não apenas correntes 

elétricas não nulas produzem campo magnético, mas também variações de campo 

elétrico produzem campo magnético. Desta forma, a equação acima assume a seguinte 

forma, conhecida como Lei de Ampère-Maxwell: 

 ∮ �⃗⃗� ∙ 𝑑𝑙 = 𝜇0𝑖𝑙𝑖𝑞 + 𝜇0𝜖0
𝑑Φ𝐸

𝑑𝑡
                 (4.4.2) 

Deste modo pode ser calculado o campo magnético produzido tanto por 

correntes como por variações do fluxo do campo elétrico. Na relação acima, a 

circulação do campo magnético �⃗⃗� pode ser calculada ao longo de qualquer curva 

amperiana, iliq é a corrente líquida que passa através desta curva e Φ𝐸 é o fluxo de 

campo elétrico através de qualquer superfície apoiada na curva amperiana.  

Assim, vemos que a Lei de Ampère é um caso particular da Lei de Ampère-

Maxwell, que se explica no caso em que temos apenas correntes estacionárias. Uma 

corrente estacionaria é aquela que se mantem constante, ou seja, não varia com o tempo 

Figura 4.4.2: Ilustração de uma curva amperiana. 

 

Fonte: HALLIDAY, RESNICK, WALKER. Fundamentos de física. Vol.3 8 ed. Editora 

LTC, 2009. 
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em qualquer ponto de um circuito. Correntes desse tipo são produzidas por fontes de 

tensão de corrente contínua, como baterias, pilhas, etc.  

 

 

4.5 LEI DE MICHAEL FARADAY 

 

 

Quando se fala da lei de indução eletromagnética de Faraday, estamos nos 

referimos em grandezas físicas que quando induzidas produzem outras grandezas.  

Faraday observou, em um dos seus experimentos que realizou acerca do 

magnetismo, que aparecia uma corrente em uma espira somente quando se aproximava 

ou afastava um imã, como mostra a figura 4.5.1, pois quando este estava em repouso 

nada acontecia. 

 

 

 

Faraday observou também que quando se colocava duas espiras uma de frente 

para a outra, sendo que numa delas tinha um galvanômetro e na outra era ligado uma 

corrente i através de uma fonte, só aparecia corrente elétrica na primeira espira quando 

era ligado e desligado a corrente da segunda espira, ou seja, quando se fazia variar as 

linhas de campo magnético, pois se sabia, pela Lei de Ampère, que correntes elétricas 

percorrendo um condutor geram campos magnéticos. Com isso pode se concluir que 

uma corrente elétrica também pode ser gerada através de outra corrente elétrica, por 

intermédio das linhas de campo magnético. 

Para entendermos melhor a lei Faraday precisamos compreender o conceito de 

força eletromotriz. Grosso modo, força eletromotriz é força que põe os portadores de 

cargas em movimento num circuito, fazendo, por exemplo, o papel de uma bomba de 

água em um poço que bombeia a água para as mangueiras, pois, se não houvesse a 

bomba, a água permaneceria no poço e nas mangueiras se essas já estivessem cheias, 

sem se deslocar.  

Figura 4.5.1: Demonstração de um imã se aproximando de uma espira. 

Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/a-lei-lenz.htm 
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Uma das maneiras práticas de expressar a lei da Faraday é dizendo que a 

circulação de �⃗⃗� ao longo de uma curva fechada, que é igual a força eletromotriz 

induzida, é igual ao negativo da variação do fluxo magnético através de qualquer 

superfície apoiada nesta curva. Matematicamente escrevemos isto como: 

 

∮ �⃗⃗� ∙ 𝑑𝑙 = −
𝑑Φ𝐵

𝑑𝑡𝑐
     (4.8.1) 

 

Do lado esquerdo da equação temos a força eletromotriz, que pode ser definida 

através da integral de linha, sendo que �⃗⃗� é o vetor campo elétrico induzido devido à 

variação do fluxo magnético e 𝑑𝑙 é o elemento da curva fechada onde se calcula a 

circulação do campo elétrico. O sinal de menos que aprece no lado direito da equação 

indica o sentido do campo elétrico induzido pela variação de campo magnético. 

  



 
52 

 

  



 
53 

 

5 EXPERIMENTOS RELACIONADOS 

 

 

Neste capítulo mostraremos alguns experimentos relacionados com as leis de 

Maxwell. 

 

 

5.1 LEI DE GAUSS PARA CAMPO ELÉTRICO 

 

 

Um dos primeiros conteúdos estudados na eletrostática é o conceito de carga 

elétrica e a lei de Coulomb, a qual descreve a interação que há entre duas ou mais cargas 

elétricas em repouso. Após esses conteúdos vem o conceito de campo elétrico gerado 

por uma carga em repouso. Tal campo é descrito através de linhas de campo, sendo 

necessário usar o tratamento vetorial para essas linhas. Desta forma as linhas de campo 

são descrita através do vetor campo elétrico.  

Para a demonstração da lei de Gauss para o campo elétrico usaremos um 

experimento que possibilite visualizar as linhas de campo, pois se houver uma junção 

entre o teórico e o prático, haverá uma melhor a compreensão do fenômeno. 

Como a lei de Gauss para campo elétrico é um conceito muito abstrato, que 

envolve cargas em repouso, torna-se complicado formular um experimento que 

exemplifique com clareza essa ideia, como mostra a figura 5.1.1, que ilustra as linhas de 

campo elétrico de uma carga positiva e outra negativa. 

 

 

 

Na na n 

Figura 5.1.1: Na esquerda está a representação das linhas de campo elétrico produzido por 

uma carga positiva; a direita as linhas de campo de uma carga negativa. 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/fisica/campo-eletrico.htm 
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5.1.1 Primeiro experimento da Lei de Gauss para Campo Elétrico 

 

 

Pode-se visualizar o campo elétrico numa certa região, através dos efeitos de 

polarização ou separação de cargas que ele produz em corpos isolantes ou condutores. 

Um experimento que permite isto é descrito abaixo. 

Materiais utilizados 

 Uma garrafa transparente 

 Um pedaço de fio 

 Um pedaço de papel alumínio 

 Óleo de cozinha 

 Sementes de grama 

 Uma televisão ou um gerador de Van de Graf 

 

Procedimento experimental: Faça uma bola com o papel alumínio e conecte a 

uma extremidade do pedaço de fio, lembrando que o fio tem que estar com as 

extremidades descascadas, de modo que posso transmitir a carga. Coloque as sementes e 

o óleo na garrafa, fure a tampa da garrafa de modo que a ponta que ficou livre do fio 

possa passar pelo furo. Posteriormente tampe e certifique que não vai vazar óleo, 

conecte a ponta livre a tela da televisão ou no gerador. Dê uma chacoalhada na garrafa e 

ligue o gerador ou a televisão e veja o que acontece com as sementes. 

 

   

 

Figura 5.1.2: Experimento de campo elétrico 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9BKUC9IlyUY 
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Neste experimento pode ser observado as linhas de campo elétrico através das 

sementinhas vindo em direção a bola. Isso ocorre devido à atração eletrostática, ou seja, 

quando carregada a bola de alumínio, seja ela positivamente ou negativamente, ela atrai 

as sementinhas, pois inicialmente elas estavam eletricamente neutras, e estas começam a 

se deslocar em direção à bola, e quanto maior for à carga maior serão as linhas de 

campo em direção à bola, como afirma a Lei de Gauss. 

No experimento 5.1.1 visualizaremos as linhas de campo elétrico produzidas por 

uma carga elétrica gerada por um gerador de Van der Graf, mas é aconselhável que para 

a realização deste experimento se use uma fonte de tensão, pois, com esta, pode-se 

controlar a quantidade de carga acumulada na bola de alumínio. Com este experimento 

podemos observar a lei de Gauss para campo elétrico analisando as linhas de campo 

elétrico gerada pela carga elétrica, sendo que, quanto maior for à carga mais intensa 

serão as linhas de campo elétrico em torno da partícula, logo, quanto maior for à carga 

mais intensa serão as linhas de campo. 

 

 

5.2 LEI DE GAUSS PARA CAMPO MAGNÉTICO 

 

 

De modo semelhante à lei de Gauss para campo elétrico, temos a lei de Gauss 

para campo magnético. Esta lei permite calcular o fluxo magnético seja ele produzido 

por uma corrente elétrica ou por um imã permanente. Este campo magnético é 

representado por linhas de campo, e é com essas linhas de campo que calculamos o 

fluxo magnético, que passa por uma superfície imaginária. 
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5.2.1 Primeiro experimento da Lei de Gauss do magnetismo 

 

 

Este experimento consiste em se desenhar algumas curvas fechadas numa folha 

de papel e pulverizar sobre a folha uma limalha de ferro. Em seguida passa-se sobre o 

papel um imã e observa-se que as linhas de campo magnéticos, que ficam desenhadas 

na limalha, que entram em qualquer curva fechada desenhada na folha saem da curva, 

gerando um fluxo de campo magnético nulo através de qualquer uma das curvas, como 

prevê a Lei de Gauss para o magnetismo. 

 

 

5.2.2 Segundo experimento da Lei de Gauss do magnetismo 

 

 

Materiais utilizados 

 Um pote transparente 

 Óleo vegetal 

 Um pedaço de fio 

 Palha de aço ou limalha de ferro 

 Um imã 

Figura 5.2.1: Linhas de campo magnético produzido por um imã 

Fonte: https://www.estudopratico.com.br/campo-magnetico/ 
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Procedimento experimental: Com o fio faça um círculo de modo que passe na 

boca do pote, depois coloque óleo e a palha de aço no pote. Na tampa do pote faça um 

furo para passar a ponta do fio. Posteriormente, com o pote tampado, mexer o pote para 

misturar e espalhar a palha de aço, depois aproxime o imã do lado de fora do pote e 

observe que as linhas de campo que passam pelo círculo feito com o fio, que entram são 

as mesmas que saem, o que indica que a Lei de Gauss para o magnetismo funciona em 

três dimensões. 

 

 

 

 

 

 

5.3 LEI DE AMPÈRE 

 

 

A lei de Ampère explica como se comporta o campo magnético produzido por 

uma corrente elétrica. Transmitir este conteúdo é um pouco complicado, pois 

geralmente ele é abordado de uma maneira abstrata e os alunos não conseguem 

Figura 5.2.2.1: Demonstração das linhas de campo passando por uma seção de área 

Fonte: Tirada por Rodrigo de Oliveira Rosa 
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entender. Nesse sentido é que fazemos o uso de experimentos simples para que possam 

suprir o que falta nas aulas teóricas. 

Neste trabalho têm-se a preocupação de como elaborar experimentos simples e 

de baixo custo, de modo que fique claro o conceito abordado. Na figura 5.3.1 está 

representação o que ocorre quando uma corrente elétrica passa a circular num condutor 

retilíneo. Observa-se que aparece um campo magnético e suas respectivas linhas de 

campo.  

 

 

 

 

 

Para uma melhor visualização da lei de Ampère, explicaremos elas nos 

experimentos abaixo, sendo que este lei diz que corrente elétrica circulando num 

condutor produz nas proximidade um campo magnético, como mostrado na figura 5.3.1. 

Para a visualização deste campo utilizaremos o experimento 5.3.1, onde observa-se que 

quando fazemos passar corrente elétrica no circuito há uma deflexão no ponteiro da 

bussola, se esta for utilizada para o experimento. Caso se utilize um smartphone com 

algum aplicativo que mede a intensidade do campo magnético, constata-se o campo 

magnético produzido numericamente. Desta forma fica evidente que a lei de Ampère é 

válida, observando este veridicidade de forma simples sem o uso de equações, 

utilizando apenas experimentos. 

 

 

5.3.1 Primeiro experimento da Lei de Ampère 

 

Figura 5.3.1: Campo magnético produzido por uma corrente 

Fonte: http://www.energiaeletrica.net/corrente-eletrica/ 
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Materiais utilizados 

 Um fio de cobre de aproximadamente 1,5 m de comprimento 

 Uma tábua para suporte 

 Uma lâmpada de 12 volts 

 Um bocal para a lâmpada 

 Um smartphone com um programa que mede o campo magnético ou uma 

bussola 

 Um interruptor 

 Uma fonte de tensão ou bateria 

Procedimento experimental: Fixe o fio e o bocal com a lâmpada em um dos 

lados maior da tábua (considerando que a tabua tenha a forma de um retângulo). No 

lado menor da tábua dobre o fio no formato de um retângulo, onde o seu lado maior 

fique em paralelo com a horizontal e o outro em paralelo com a tábua. Na parte em 

paralelo com a horizontal descasque o fio para que possa ser medido o campo 

magnético naquele ponto posteriormente. Em seguida instale o interruptor no outro lado 

maior do nosso primeiro retângulo, sobrando apenas o lado menor do nosso retângulo 

para instalar a fonte de tensão ou a bateria. Depois de tudo montado, testa-se o circuito. 

Em seguida, com o circuito ligado, aproximamos o smartphone da área específica para 

averiguar se à presença de um campo magnético. 
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5.3.2 Segundo experimento da Lei de Ampère 

 

 

Materiais utilizados: 

 Fio de cobre esmaltado; 

 Fio de cobre ou de outro material condutor pra fazer as ligações; 

 Um suporte de madeira grande e três pequenos, onde o grande é para servir de 

mesa para o motor e os pequenos é para instalar a bonina e a lâmina de alumínio; 

 Uma lâmina de alumino para servir de interruptor; 

 Fio de cobre 2 mm para fazer virabrequim, cilindro do pistão e suporte para 

virabrequim;  

 Um couler ou outro objeto que sirva de contrapeso para dar embalo e 

continuidade no funcionamento no motor; 

 Um tubo de caneta; 

 Um alicate; 

 

Figura 5.3.1.1: Experimento para a constatação da presença do campo magnético 

Fonte: Tirada por Rodrigo de Oliveira Rosa 
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Procedimento experimental: Medimos o fio e cortamos no tamanho adequado para fazer 

o virabrequim. Para isso se faz necessário descascar o fio de modo que possamos 

aproveitar o plástico do fio para usar como calço. Depois enrolamos a bobina 

separadamente no tubo da caneta, com o fio de cobre esmaltado. Cuidadosamente, com 

o alicate dobra-se o suporte do virabrequim. No suporte de madeira parafusamos os 

suportes do virabrequim e o fixamos em uma das extremidades do virabrequim, 

instalamos o couler ou outro objeto do tipo, já que sua finalidade é proporcionar torque 

para o motor continuar girando. Posteriormente colamos a bobina nos pequenos 

suportes de madeira, próprio para ela, e montamos o cilindro e o pistão. No outro 

suporte de madeira colocamos a lâmina de alumínio para poder fecha o circuito e servir 

como interruptor. Com fios ligamos o circuito a uma fonte (bateria), damos um pequeno 

giro e o motor começa a funcionar, como mostra a figura 5.3.2.1.  

 

 

 

 

 

No experimento 5.3.2, observa-se a lei de Ampère na bobina do motor. Na 

construção na bobina podemos saber o sentido que ela foi enrolada, desta forma com a 

regra da mão direita podemos saber o sentido do campo posteriormente produzido. 

Quando o circuito é ligado, o prego (que representa o pistão do motor) é atraído em 

Figura 5.3.2.1: Motor de solenoide pronto 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_eLj0vafxq0 
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direção a bobina, desta forma constata-se mais uma vez que corrente elétrica, produz 

campo magnético. O termo que Maxwell acrescentou a lei de Ampère diz que campos 

elétricos variáveis com o tempo produz também campo magnético, só que esse campo 

elétrico também é produzido pela mesma corrente que produziu o campo magnético, ou 

seja, corrente elétrica variável no tempo produz campo magnético e campo elétrico. 

 

 

5.3.3 Terceiro experimento da Lei de Ampère 

 

 

Materiais utilizados 

 Uma folha sulfite 

 Um fio de cobre descascado 

 Uma bateria ou fonte de tensão 

 Limalha de ferro 

 Um interruptor 

 

Procedimento experimental: Coloca-se uma folha sulfite perpendicularmente ao fio e 

espalha-se limalha de ferro nesta folha. Depois liga-se o circuito e observa-se o que 

acontece com a limalha de ferro, devido à presença do campo magnético produzido pela 

corrente. O resultado observa-se na figura 5.3.3.1. 
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No experimento 5.3.3, ao fazer passar uma corrente elétrica em um fio retilíneo, 

observa-se que a limalha de ferro forma certo padrão circular em torno do fio, sendo que 

este é perpendicular à folha que contem a limalha de ferro. De acordo com a regra da 

mão direita, se uma corrente percorre um condutor retilíneo, o campo magnético 

produzido tem a forma circular, mostrado na figura 5.3.1, assim sendo, constatamos que 

há um campo magnético ao redor do fio, comprovando mais uma vez a lei de Ampère. 

 

 

5.4 LEI DE FARADAY 

 

 

Da Lei de Faraday temos que campos magnéticos variando com tempo, numa 

dada espira, podem gerar uma corrente induzida na espira. Para a realização de tal 

experiência podemos usar o experimento rudimentar de que o próprio Faraday utilizou 

para expressar suas ideias. 

Impressionado com as descobertas feitas na área da eletricidade e magnetismo, 

Faraday deu início a vários experimentos sobre o assunto. As figuras abaixo representa 

essa ideia, sendo que na primeira quem esta em movimento é a espira. 

 

Figura 5.3.3.1: Representação das linhas de campo magnético produzido por 

uma corrente elétrica percorrendo um condutor retilíneo. 

Fonte: https://donaatraente.wordpress.com/enquadramento-teorico/campo-

magnetico/lei-de-biot-savart/ 
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De acordo com o que diz a teoria de Faraday, uma corrente pode ser criada tanto 

aproximando um imã de uma espira como aproximando a espira do imã. O que importa 

é que esteja variando as linhas de campo magnético que atravessam a espira, como 

mostra o experimento 5.4.1. Na figura 5.4.2 abaixo é o imã que esta se aproximando da 

espira. 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Primeiro experimento da Lei de Faraday 

Figura 5.4.2: Demonstração da lei de Faraday aproximando um imã da espira 

Fonte: GASPAR, Alberto. Física, volume único. 1. ed. São Paulo: ática, 2005. 

 

Figura 5.4.1: Demonstração da lei de Faraday quando aproxima a espira do imã 

Fonte: GASPAR, Alberto. Física, volume único. 1. ed. São Paulo: ática, 2005. 
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Materiais utilizados: 

 Um fio fino de cobre esmaltado. 

 Uma barra de imã permanente. 

 Um Led ou um amperímetro. 

 Um pedaço de cano para suporte. 

 

Procedimento experimental: Com fio de cobre esmaltado fazer uma bobina com pelo 

menos umas trezentas voltas, deixando as pontas livres com fio sobrando. Com uma 

linha de bordar ou cola quente trave a bobina para ela não desenrolar. Nas extremidades 

do fio ligue o Led ou o amperímetro para quando fizer variar o movimento do imã 

próximo a bobina se constatar a presença de corrente elétrica. 

 

 

 

  

Figura 5.4.1.1: Experimento de indução eletromagnética 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=XxlyR2BcUU0 
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6 CONCLUSÃO 

 

  

Neste trabalho apresentou e discutiu as leis de Maxwell, bem como a história 

dos personagens que contribuíram para a obtenção destas leis. Também mostrou um 

conjunto de experimentos simples que permitem uma melhor visualização destas leis. 

Desta forma este trabalho permite que professores do ensino médio abordem este 

assunto de um ponto de vista histórico, teórico e experimental em suas aulas. 

Esperamos com isto que os professores do ensino médio se motivem a 

apresentar este conteúdo seja em forma de apresentação como em forma de trabalho. 

Além disto, a bibliografia apresentada permite que os alunos procurem usar 

experimentos, a fim de enriquecer ainda mais seus conhecimentos e as aulas. 
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