
A FÍSICA ONTEM E HOJE
PIBID Física 16ª Edição

Dezembro de 2015
RELAÇÃO ENTRE ELETRICIDADE E
MAGNETISMO

Não jogue esse impresso em via pública.
4

Entenda o que significam as palavras em negrito e aprenda mais acessando:
www.fisica.alegre.ufes.br/jornal-do-pibid

AUTORES:

Douglas Alves
Eduardo Amorim
Helder Moreira

Magno Leal
Pedro Fassarella
Wyara de Jesus

COORDENADORES:
João Paulo Erthal

Ramon Giostri Campos

1

Linha do tempo sobre eletricidade e magnetismo
e a relação entre eles. [pág. 2 e 3]

Higgs, sociedade e Oersted: as consequências das
descobertas científicas. [pág. 4]

HHiiggggss,, ssoocciieeddaaddee ee OOeerrsstteedd:: aass
ccoonnsseeqquuêênncciiaass ddaass ddeessccoobbeerrttaass
cciieennttííffiiccaass

A descoberta da existência do
BBóóssoonn ddee HHiiggggss foi muito
prestigiada entre os diversos
cientistas do mundo. Contudo,
houve muitos questionamentos na
sociedade científica sobre a
necessidade de investir recursos
nestas pesquisas, sendo que eles
poderiam ser alocados em outras
áreas consideradas mais
importantes. Indagações como
estas sempre acompanharam os
trabalhos científicos, porque
muitos não entendem como a
ciência está presente em seu dia
a dia e que novas descobertas
geram sempre novas tecnologias.
Quando Oersted viu que uma
corrente elétrica influencia a
direção apontada por uma bússola
ele provavelmente não pensou nas
consequências diretas para a
sociedade que sua ideia traria. A
evidenciação da relação entre a
eletricidade e o magnetismo foi
essencial para o desenvolvimento
das tecnologias que hoje
usufruímos. As ideias de Oesrted
foram fundamentais para o
trabalho de Michael Faraday,
considerado um dos maiores
cientistas de todos os tempos.
Faraday era um exímio aprendiz e
funcionário de Humphry Davy,

um renomado químico britânico.
Faraday sempre lia seus trabalhos
e o acompanhava em eventos
científicos e foi a partir dessas
experiências que ele se tornou um
grande cientista. Seus trabalhos
sobre eletroímãs e eelleettrrooqquuíímmiiccaa
foram embasados nas descobertas
de Oersted. Quase todos os
recursos tecnológicos que usamos
diariamente são advindos dessas
descobertas. Como exemplos
podemos citar os eletrodomésticos
e eletroeletrônicos que usamos
diariamente e as hidrelétricas que
geram energia para as indústrias e
para nossos lares.
CCuurriioossiiddaaddee
Você sabia que as auroras (Boreais
e Austrais) ocorrem devido aos
ventos solares que ao interagirem
com o campo magnético terrestre
convergem para os pólos? Ao se
aproximarem dos pólos, as
partículas aceleradas emitem
radiação em forma de luz visível.
Isso é um exemplo da relação
entre eletricidade e magnetísmo. Experimento que Oersted comprovou em 1820 a relação entre eletricidade e

magnetismo.
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