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CHOCANTE!
A vida antes e depois da
energia elétr ica. [pág. 3]

I LUMINE SUA MENTE
com as Palavras Cruzadas e a
pergunta Desafiadora. [pág. 4]



Thomas Alva Edison nasceu em 11 de

fevereiro de 1847 em Milan, Ohio. Aos sete anos

sua família mudouse para Port Huron, Michigan.

Tinha muito pouca educação formal quando

criança, freqüentando a escola apenas por alguns

meses. Ele foi ensinado a ler, escrever e a fazer

contas por sua mãe, mas sempre foi uma criança

muito curiosa e aprendeu muito lendo por conta

própria.

Começou a trabalhar em uma idade precoce,

vendendo jornais e doces na estrada de ferro local.

Tendo passado grande parte de seu tempo livre

lendo sobre ciências e tecnologia, também teve a

oportunidade de aprender a operar um telégrafo
(vide edição de Abril). Aos dezesseis anos, T.

Edison foi competente o suficiente para trabalhar

como telegrafista em tempo integral.

Graças à rápida expansão da indústria do

telégrafo, T. Edison teve a oportunidade de viajar,

conhecer o país, e ganhar experiência. Ele trabalhou

em uma série de cidades nos Estados Unidos antes

de começar a mudar a sua profissão de telegrafista a

inventor. Tendo criado diversas invensões, algumas

mal e outras muito bemsucedidas, montou seu

primeiro pequeno laboratório e fábrica em 1871.

Durante cinco anos, Edison inventou e fabricou

dispositivos que melhoraram a eficiência do

telégrafo. Posteriormente mudouse para o sudoeste

de Nova York onde criou uma nova unidade

extremamente bem equipada. Este laboratório de

pesquisa foi o primeiro de seu tipo, e é, muitas

vezes, considerado o maior invento de Edison.

A primeira grande invenção desenvolvida

por Thomas Edison foi o fonógrafo, primeira

máquina capaz de gravar e reproduzir o som. Seu

próximo invento foi o marco de sua carreira. A ideia

de luz elétrica não era nova, o grande feito dele foi

inventar uma lâmpada elétrica incandescente e um

sistema de iluminação elétrica que continha todos

os elementos necessários para fazer a luz

incandescente prática, segura e econômica para a

época.

ALBERT QUEM?
Ao contrário do que muitos acreditam,

Albert Einstein não recebeu nenhum Nobel pela

Teoria da Relatividade. Na verdade, em 1921 o

alemão foi agraciado com o prêmio devido a sua

explicação, 16 anos antes, para um fenômeno

chamado Efeito Fotoelétrico, que consiste na
emissão de elétrons por parte de certos materiais
quando expostos a radiação eletromagnética (por
exemplo a luz).

Albert Einstein se tornou famoso por
revolucionar a ciência introduzindo a mecânica de
partículas próximas à velocidade da luz, mas, de
fato, ele contribuiu para solucionar muitos outros
problemas da Física. Ele era um passifista que
assinou com Bertrand Russell um manifesto
alertando para o risco das armas nucleares, e
demonstrou sua preocupação na frase "Não sei com
que armas será travada a 3a. Guerra Mundial, mas a
4a. será com paus e pedras".

O NOME DA VEZ
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A energia elétrica só passou a ser parte das
nossas vidas no final do século XIX, com a
invenção da lâmpada incandescente de longa
duração e sistemas de iluminação urbanos. Antes
disso, a iluminação das cidades era feita com
lamparinas a óleo e archotes, que requeriam
manutenção constante, e a iluminação doméstica
era feita com velas, lamparinas ou sistemas a gás
instalados nas paredes. Qualquer desses métodos se
fazia dispendioso, devido à necessidade de
manutenção e também geravam uma grande
quantidade de fuligem, que manchava as paredes e
teto das casas, e contribuía para problemas
respiratórios.

Além disso, a iluminação proporcionada por
esses meios é bastante precária, as ruas, mesmo as
mais bem iluminadas, eram demasiado escuras, o
que tornava a noite um período do dia pouco
seguro. Após a invenção da iluminação com arco
elétrico, o problema da baixa iluminação diminuiu,
mas trouxe outros consigo: era cara, muito perigosa
e não podia ser usada em ambientes fechados.

Até esse momento a eletricidade havia sido
usada como forma de entretenimento e,
principalmente, para comunicação através do
telégrafo. A lâmpada inventada por Thomas Edison
e Joseph Wilson Swan, juntamente com o sistema
de distribuição elétrica de Nikola Tesla foram um
marco na história da humanidade. A partir daí a
utilização da eletricidade aumentou em uma escala
inimaginável. Rapidamente surgiram novos meios
de se utilizar a eletricidade.

Hoje em dia ainda utilizamos versões
melhoradas de várias das invenções da "Idade das
Luzes", e muitas outras invenções que se baseiam
naquelas. De fato, devemos boa parte de nosso
estilo de vida atual aos precursores; intelectuais e
curiosos que viveram entre os séculos XVIII e XX e
tiveram suas vidas movidas por uma paixão: a de
compreender e controlar a eletricidade.

Você pode sempre aprender mais acessando
www.fisica.alegre.ufes.br/jornaldopibid.

VOCÊ JÁ FOI À MONITORIA?
O PIBID ESTÁ PRESENTE EM SUA ESCOLA,

ENTÃO POR QUE NÃO TIRAR PROVEITO DISSO?

O PIBID da Física está a dispósição para
tirar suas dúvidas com relação as matérias e aos
trabalhos. Existem seis bolsistas na sua escola
dispostos a te ajudar com qualquer que seja o seu
problema com a disciplina de Física. Eles se
distribuem em horários distintos em um período em
que você não está tento aula, esperando sua
presença.

Caso não possa comparecer às monitorias,
os bolsistas também estão dentro da sala de aula
durante as aulas de Física, não se acanhe, pergunte
tudo o que precisar saber, queremos ver o seu
conhecimento sempre crescendo.

COMPETIÇÕES
No dia 10 de maio foi aplicada a Olimpíada

Brasileira de Astronomia nas escolas inscritas, se
você foi um dos participantes, pode conferir o
gabarito acessando o site da competição
(www.oba.org.br). Os resultados serão divulgados
dia 30 de agosto e as premiações feitas em
novembro e dezembro.

Dia 18 às 13 h aconteceu a primeira fase da
Olimpíada Brasileira de Física nas escolas inscritas,
e em 6 de agosto será a vez da Olimpíada Brasileira
de Física das Escolas Públicas. Consulte seu
professor, você também pode descobrir mais em
www.sbfisica.org.br.

CIÊNCIA E O COTIDIANO
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RACHA CUCA

Não jogue este impresso em via pública 4

Desafio!
Callisto estava montando um experimento para ligar um LED usando limões, como havia visto na

Internet. Porém, devido a um erro de cálculo, ela não possuía fio de tamanho adequado ao experimento,
portanto, ela partiu um dos fios disponíveis e mergulhou suas extremidades em água pura, que ele sabia ser
um bom condutor, e montou normalmente o resto do experimento. Após ligar o sistema, percebeu que o
LED não acendia, sendo que a única diferença entre seu experimento e o que havia visto funcionar era o
recipiente com água. Você sabe dizer por que o LED não acendeu? O que Callisto poderia fazer para
corrigir o problema?

PIBID Física 2a. Edição

1.Tipo de radiação da luz e ondas de rádio  2.Tipo de lâmpada inventada por Tesla  3.Material usado nos filamentos de

lâmpadas  4.Efeito ? , sua explicação rendeu um Nobel a Einstein em 1921  5.Primeira invenção de Thomas Edison  6.Tipo

de Lâmpada criado por Edison e Swan  7.Corrente ? , permite suprir eletricidade em longas distâncias  8.Metal usado nos

cabos de energia  9.Meio de comunicação elétrico  10.Nikola ? , inventor dos sistemas de corrente alternada e rival de Edison

 11.Alessandro ? , inventor da pilha  12.Dispositivo usado para armazenar energia elétrica  13.Benjamin ? , inventor do

primeiro páraraios  14.Filósofo grego que descreveu a atração entre o âmbar e pequenos objetos  15. ? elétrico, descoberto

por Humphry Davy.

Palavras Cruzadas

Reparou que há várias palavras destacadas nos textos dessa edição? Descubra o que elas significam
acessando www.fisica.alegre.ufes.br/jornaldopibid


