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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.

Aos dezesseis anos, Thomas Edison foi competente

o suficiente para trabalhar como telegrafista em

tempo integral.

Graças a rápida expansão da indústria do

telégrafo, Thomas 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 bem

sucedidas, 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 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.

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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Um monte de grandes ideias



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 Edison e Swan,
juntamente com o sistema de distribuição elétrica
de Nikola Tesla foram um marco na história da
humanidade. Mas eles não fizeram todo seu
trabalho sozinhos. O controle da eletricidade foi um
processo gradual envolvendo uma gama de
pesquisadores, descobrindo cada um um aspecto
diferente de como essa energia funciona.

Uma cadeia de ideias partiu desde como
gerar eletricidade atraves de atrito, partindo para
como armazenar essa eletricidade, evoluindo para
como gerar eletricidade de forma contínua, como
controlar o fluxo de eletricidade e finalmente
chegando às suas utilizações úteis para a sociedade.
Sendo que, nesse meio tempo, outras ideias que,
inicialmente, não pareciam estar diretamente
ligadas à eletricidade, se mostraram muito úteis, até
indispensáveis, à nossa jornada para dominála, tais

como o páraraios de Benjamin Franklin, que tinha
por finalidade provar que os raios eram descargas
elétricas e não a ira divina, e a descoberta de
Michael Faraday acerca da relação íntima entre
eletricidade e magnetismo, fundamental às
pesquisas de Tesla.

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.

Ainda que existam vários nomes associados
as descobertas sobre a energia elétrica, todos eles
sendo muito importantes, um homem supera a
todos. Tendo sido chamado de "maior gênio da
humanidade" e "cientista louco", Nikola Tesla
revolucionou o campo de eletromagnetismo. Sérvio
de nascença, estudou engenharia elétrica e
trabalhou numa filial francesa da empresa de T. A.
Edison, se tornando assistente do próprio,
posteriormente.

Seu ideal de popularizar a energia elétrica e
descobrir formas mais eficientes de transmitíla
conflitava com a visão empreendedora de Edison, o
que culminou na famosa disputa entre eles, com
vitória parcial de Tesla.

Suas descobertas foram indispensáveis à
nossa compreensão do eletromagnetismo.

CIÊNCIA E O COTIDIANO
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Domadores de raios



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 tendo 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 último dia 10 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
das Escolas Públicas. Consulte seu professor sobre
conteúdos e procedimentos, você também pode
descobrir mais em www.sbfisica.org.br.

GLOSSÁRIO E CURIOSIDADES
O termo Idade das Luzes se refere ao século

XVIII e não tem relação direta com a invenção da
lâmpada, mas sim com o movimento chamado
Iluminismo, uma filosofia racional que motivava a
descoberta. O termo foi cunhado como forma de
expressar que as trevas dos séculos passados tinha
enfim terminado.

Os nome "eletricidade" e "elétron" vêm de
elektron, palavra grega que significa "âmbar". Isso
porque a primeira manifestação de eletricidade
conhecida pelo homem foi a atração que pedras de
âmbar atritadas em lã ou couro exerciam sobre
penas, pequenas folhas e ramos de ervas secos,
fenômeno observado no século VI a.C. e descrito
pelo filósofo Tales de Mileto.

O arco elétrico de Humphry Davy é um
fenômeno de propagação elétrica no ar, que ocorre
quando a diferença de potencial elétrico entre dois
pontos é grande o suficiente para que se gere uma
força capaz de fazer com que a eletricidade se
propague por um meio mau condutor.

Thomas Edison foi e ainda é, um dos
inventores mais odiados da história. Isso se deve,
provavelmente, à sua visão mercantilista da ciência.
Apesar de ser conhecido por dizer que trabalhava
tanto em seus inventos porque se divertia com isso,
ele nunca negou que seu objetivo com cada peça
que criava era a venda. É comum encontrar
discursos exaltados de várias pessoas dizendo que
Edison roubava os inventos de seus empregados e
patenteava sob seu nome (o que lhe teria rendido
suas 2.332 patentes) mas a maioria deles não possui
provas ou embasamento.

Callisto é uma das luas de Júpiter que faz
parte do chamado sistema principal ou satélites
galileanos. Seu nome é uma referência à ninfa
homônima da mitologia grecoromana, que foi uma
das amantes de Zeus (Júpiter, para os romanos).

O famoso experimento atribuído a Benjamin
Franklin, de soltar pipa durante uma tempestade de
raios, tendo uma chave presa na linha e uma
extremidade da linha dentro de uma garrafa, nunca
foi realmente executado por ele. Sabese que
Franklin projetou o primeiro páraraios para tentar
mostrar que os raios eram de natureza elétrica, e
não mágica ou divina, mas não existem registros de
que ele o tenha realmente criado.
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RACHA CUCA

5

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 ela sabia ser
um bom condutor, e montou normalmente o resto do experimento. Após ligar o sistema, percebeu que o
LED não acendia. Sendo a única diferença entre seu experimento e o que viu funcionar era o recipiente
com água, você sabe dizer por que o LED não acendeu? O que Callisto poderia fazer para corrigir o
problema?
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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
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Callisto cometeu um erro muito comum, que foi acreditar que a água é um bom condutor elétrico. Na verdade a

água pura (destilada) é um isolante. Ela pode se tornar condutora devido às adições de substâncias que ocorrem em seu

tratamento e à absorção de resíduos nos encanamentos, mas ainda assim ela é um condutor relativamente ruim. Se

Callisto quiser que seu LED acenda usando a água para substituir um pedaço de fio, ela pode simplesmente diluir um

pouco de sal de cozinha. O sal ioniza quando diluído em água, quando uma corrente tentar passar pela água ela induzirá

os íons de forma que a corrente será capaz de passar com menor dificuldade.


