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BBÓÓSSOONN DDEE HHIIGGGGSS EE IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA DDAASS AATTIIVVIIDDAADDEESS CCIIEENNTTÍÍFFIICCAASS

Até o início do século XX a comunidade científica acreditava que os principais
conhecimentos físicos do Universo já haviam sido descobertos e que as novas pesquisas
seriam apenas para aperfeiçoá-los. Com a descoberta do elétron por Joseph John
Thomson e dos fenômenos radioativos por Röentgen, Bacquerel e pelo casal Curie, o
mundo subatômico revelou-se, mostrando a existência de um ramo da física ainda não
compreendido e que seria essencial para a compreensão de outros fenômenos, como o
eletromagnetismo, a supercondutividade e fenômenos estrelares. Mas o que mais intrigou
os cientistas foi o fato de muitas leis físicas que regem o mundo macroscópico não serem
válidos no universo subatômico. Desde então, muitas coisas foram explicadas e
descobertas. Graças aos aceleradores de partículas, novas partículas (menores ainda que
os elétrons, prótons e nêutrons) foram encontradas. Contudo, quanto mais respostas são
fundamentadas, mais perguntas surgem, afinal é assim que a ciência funciona.

MODELO ATÔMICO DE RUTHERFORD

Como o Universo surgiu? Por que as
galáxias, estrelas e planetas são dessa forma?
Como os átomos surgiram? Responder estas
perguntas é um dos principais objetivos da
ciência e requer conhecimentos sobre o que
aconteceu antes, durante e depois do Big Bang
(a teoria mais aceita pela comunidade
científica sobre a origem do Universo). Em
1960 Peter Higgs propôs a existência de uma
partícula que seria fundamental para a
compreensão de como as partículas ganharam
massa após sua formação, contribuindo assim

IMAGEM MOSTRA A REPRESENTAÇÃO DA COLISÃO DE PRÓTONS NA EXPERIÊNCIA

PELA BUSCA DO BÓSON DE HIGGS.

para a formulação de algumas respostas
para as perguntas acima. Em 2012, no
CERN (Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire, Organização
Europeia para a Pesquisa Nuclear) foi
confirmada a existência dessa partícula,
mais conhecida como Bóson de Higgs ou
partícula de Deus. No ano seguinte,
Higgs foi laureado com o Prêmio Nobel

por sua descoberta.
Houve muitas discussões a respeito da

descoberta dessa partícula, pois muitos recursos são
destinados para manter os grandes laboratórios e
os aceleradores de partículas. O que muitos não
entendem é que essas descobertas podem ser
essenciais para o desenvolvimento de tecnologias
que proporcionam melhoria da qualidade de vida.
As pesquisas sobre o elétron no século XX também
foram muito criticadas, mas a boa parte dos
recursos tecnológicos atuais são graças a essas
pesquisas.

LHC- MAIOR ACELERADOR DE PARTÍCULAS DO MUNDO.
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CCAAMMPPOO MMAAGGNNÉÉTTIICCOO TTEERRRREESSTTRREE EE AAUURROORRAASS PPOOLLAARREESS

William Gilbert foi físico e pesquisador nos campos do magnetismo e eletricidade.
Ele descreveu em 1600 “A Terra possui uma alma magnética”, comparando o planeta a
um ímã, o que explicaria o funcionamento das bússolas. De certa forma, ele estava certo,
a Terra possui ao seu redor um campo magnético formado por dois polos que não
coincidem com os geográficos, mas a origem desse campo não se deve propriamente a
imãs.

BÚSSOLA DE AGULHA

A origem desse campo magnético está numa área
próxima ao centro da Terra. Entre 2900 e 5200
quilômetros de profundidade, há uma liga metálica
fluida constituída principalmente de ferro. Esta liga
encontra-se em constante movimento, graças às
variações de temperatura, ao atrito com partes sólidas e
a rotação da terra. Essa movimentação forma uma
corrente elétrica que, como vimos, é capaz de gerar
campo magnético.

Auroras por sua beleza sempre fascinaram as
pessoas. Auroras polares referem-se tanto às auroras
boreais (que ocorrem no polo norte), quanto às auroras
austrais (que ocorrem no polo sul). O nome aurora

boreal foi dado pelo astrônomo Galileu Galilei em homenagem a deusa romana Aurora
(do amanhecer) e seu filho, deus grego do vento do norte, Bóreas. Mais tarde descobriu-
se que o fenômeno também ocorria no hemisfério sul.

Esse fenômeno é formado por partículas carregadas que vem do sol (ventos
solares). Essas partículas carregadas interagem com o campo magnético da Terra
convergindo para os polos. Elas emitem radiação em forma de luz ao serem aceleradas.
Ao colidirem com as moléculas de oxigênio e nitrogênio presentes na nossa atmosfera as
partículas perdem energia em forma de luz.

Auroras não são um fenômeno restrito apenas a Terra, elas ocorrem também em
outros planetas do sistema solar como: Júpiter, Marte, Vênus e Saturno. Também
podem ser reproduzidas de forma artificial.

AURORAS POLARES
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AA HHIISSTTÓÓRRIIAA DDAA EELLEETTRRIICCIIDDAADDEE

TTaalleess ddee MMiilleettoo ((664400--554466 aa..CC..)) observou que o âmbar, ao ser atritado
em lã, adquire a propriedade de atrair objetos leves e secos (sementes
de grama, palha, folhas, etc.). Para ele o âmbar possuía alma por isso
podia atrair coisas.

WWiilllliiaann GGiillbbeerrtt ((2244 ddee MMaaiioo ddee 11554444--1100 ddee DDeezzeemmbbrroo ddee 11660033 eemm

LLoonnddrreess)) Físico e médico inglês de Elizabeth I e James I e
pesquisador no campos do magnetismo e eletricidade. Nasceu em
Colchester, na Inglaterra. Estudou na Faculdade Saint John's,
Universidade de Cambridge.
Em 1600 foi o primeiro cientista a publicar um livro descrevendo
fenômenos elétricos e magnéticos: “De Magnete”. Apesar do livro
tratar principalmente de explicar os fenômenos magnéticos tem um
capítulo dedicado exclusivamente ao efeito âmbar. Ele foi o primeiro
à utilizar termos como elétrico, eletrizar, eletricidade e eletrização.

OOttttoo vvoonn GGuueerriicckkee ((MMaaggddeebbuurrggoo,,11660022——   HHaammbbuurrggoo,,   11668866)) foi um
físico alemão que se notabilizou pelo estudo do vácuo e da
eletrostática.
Em 1670 Otto von Guericke, construiu a primeira máquina
eletrostática. Era uma enorme esfera de enxofre que era atritada em
um pedaço de lã, conseguia gerar eletricidade suficiente para
produzir faíscas, observou também que pequenos pedaços de papel
atraídos pela máquina entravam em contato com ela e eram em
seguida repelidos. Concluiu que corpos eletrizados tanto podiam
provocar atração como repulsão. Esta observação foi uma das mais
importantes para a compreensão da natureza da eletricidade.

SStteepphhaann GGrraayy ((11667700--11773366)) Em 1730 Stephan Gray descobriu que era
possível eletrizar um corpo por contato com outro corpo já eletrizado, e
que isso podia ser feito à distância, através de fios de materiais
adequados. Descobriu que alguns materiais conduzem bem a
eletricidade e outros não, criando o conceito de substâncias condutoras e
não condutoras ou isolantes.

CChhaarrlleess FFrraannççooiiss ddee CCiisstteerrnnaayy dduu FFaayy ((PPaarriiss,,1144 ddee SSeetteemmbbrroo ddee 11669988--11773399))
Químico francês nascido em Paris. Em 1734 Charles Du Fay descobriu que
a eletricidade produzida por fricção podia ser de duas classes: positiva ou
negativa. Notou que a carga elétrica adquirida por um bastão de vidro,
eletrizado com seda, era diferente da carga elétrica adquirida por uma
vareta de ebonite, eletrizada por um pedaço de lã.
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PPiieetteerr vvaann MMuusssscchheennbbrrooeecckk ((11669922 -- 11776611)), docente na Universidade de
Leyden - Holanda inventou um dispositivo chamado "Garrafa de
Leyden"  esse dispositivo armazenava cargas elétricas; foi o primeiro
modelo de capacitor: um componente de circuitos elétricos composto por
duas placas separadas por um dielétrico que armazenam cargas opostas.

BBeennjjaammiinn FFrraannkklliinn ((BBoossttoonn,, 1177 ddee JJaanneeiirroo ddee 11770066--FFiillaaddééllffiiaa,, 1177

ddee AAbbrriill ddee 11779900)) foi um jornalista, editor, autor, filantropo,
abolicionista, funcionário público, cientista, diplomata e inventor
americano, que foi também um dos líderes da Revolução
Americana, também muito conhecido pelas suas muitas citações e
pelas experiências com a eletricidade.
Em 1752 Benjamin Franklin propôs que as duas formas de
eletricidade eram devidas a um único fluído: A vítrea, matéria
com pouco fluído elétrico (carregada positivamente), e a resinosa,
matéria com excesso de fluído elétrico(carregado negativamente).
Descobriu o princípio da conservação da carga elétrica, que o
raio numa tempestade é composto de eletricidade, o que
possibilitou a invenção do pára-raios.

LLuuiiggii GGaallvvaannii ((BBoolloonnhhaa,,99 ddee sseetteemmbbrroo ddee 11773377-- BBoolloonnhhaa,, 44 ddee

DDeezzeemmbbrroo ddee 11779988)) foi um médico, investigador, físico e filósofo
italiano.
Entre os anos de 1780 e 1790, Galvani dedicou-se aos estudos sobre a
interação da eletricidade em animais, onde realizou sucessivas
experiências buscando entender as reações dos membros posteriores
de rãs ao lhe aplicar eletricidade. O que Galvani fez sem perceber foi
produzir corrente elétrica, que seria o princípio de funcionamento de
uma pilha elétrica.

AAlleessssaannddrroo GGiiuusseeppppee AAnnttoonniioo AAnnaassttaassiioo VVoollttaa ((1188 ddee FFeevveerreeiirroo ddee

11774455 -- 55 ddee MMaarrççoo ddee 11882277)) físico italiano. Em 1796 Alessandro
Volta mostrou que os efeitos elétricos observados por Galvani ao
realizar experiências com rãs não eram devidos a uma “eletricidade
animal” como propunha Galvani, mas eram produzidos pelo
contato de dois metais diferente num meio ácido. Esse estudo
levou-o à descoberta da pilha que tomou o nome de “pilha de
Volta” e foi a primeira fonte contínua de eletricidade.

HHaannss CChhrriissttiiaann OOeerrsstteedd ((1144 ddee AAggoossttoo ddee11777777 -- 99 ddee MMaarrççoo ddee 11885511)) foi
um físico e químico dinamarquês. Em 1820 Oersted  durante uma aula
para demonstrar o efeito térmico produzido pela corrente elétrica
observou, acidentalmente, que a corrente elétrica modificava a posição
de uma agulha imantada (bússola) e concluiu que a corrente elétrica
gera um campo magnético. A unificação da Eletricidade com o
Magnetismo originou o ramo da física denominado Eletromagnetismo.
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OO EEXXPPEERRIIMMEENNTTOO DDEE OOEERRSSTTEEDD

Até o início do século
XIX acreditava‐se que não
havia relação entre os
fenômenos elétricos e
magnéticos. O professor e
Físico dinamarquês Hans
Christian Oersted era um dos
pesquisadores que acreditavamILUSTRAÇÃO DO EXPERIMENTO DE OERSTED

que os fenômenos magnéticos são produzidos pelos mesmos efeitos dos elétricos. Em
1819, Oersted observou que uma corrente elétrica era capaz de alterar a direção da
agulha magnética de uma bússola. Oersted verificou que a agulha magnética movia‐se e
esta orientava-se na direção perpendicular ao fio, evidenciando a presença de um campo
magnético produzido pela corrente. Este campo originava uma força magnética capaz de
mudar a orientação da bússola. Interrompendo‐se a corrente, a agulha retornava a sua
posição inicial, ao longo da direção norte‐sul. Observou‐se, então, que existe uma relação
entre a Eletricidade e o Magnetismo. Ao campo magnético de origem elétrica chamamos
de Campo Eletromagnético.
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