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RESUMO 

 

Este estudo teve por objetivo analisar os experimentos realizados por Heinrich 

Rudolph Hertz relativos ao efeito fotoelétrico. Para tanto, consultamos a obra Electric 

Waves: Being Researches on the Propagation of Electric Action With Finite Velocity 

Through Space, principalmente a parte em que o experimento que se refere ao 

efeito fotoelétrico é descrito. Buscamos assim compreender em que contexto tal 

efeito é abordado, procurando indícios que sugiram a sua descoberta.  
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ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the experiments made by Heinrich Rudolph 

Hertz about the photoelectric effect. To this end, we consulted the 

work Electric Waves: Being Researches On The Propagation Of Electric  

Action With Finite Velocity Through Space, mainly the part in which 

the experiment that refers to the photoelectric effect is described.  

So we want to understand in which context such effect is discussed, 

looking for evidence that has arisen its discovery. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Alguns historiadores e físicos comumente atribuem a Hertz a descoberta do 

efeito fotoelétrico. Entre eles podemos destacar, por exemplo, Joseph Mullingan1, 

Armando Gibert2, Francis Sears, Mark Zemansky, Hugh Young3, e ainda H. Moysés 

Nussenzveig4. Assim, esta pesquisa teve por objetivo investigar os experimentos 

realizados por Heinrich Rudolph Hertz relativos ao efeito fotoelétrico, visto que uma 

leitura mais contextualizada, pautada em uma tendência historiográfica mais 

atualizada, conduziu-nos a refletir sobre até que ponto podemos atribuir a Hertz a 

descoberta do efeito. Em nossa investigação constatamos que em finais do século 

XIX e começo do século XX, a comunidade científica que estudava os fenômenos 

eletromagnéticos procurava descrever a onda eletromagnética, comparando-a com a 

luz, e tentava também compreender a sua interação com o meio de propagação.  

Além disso, constatamos também que o elétron não havia sido estudado de 

maneira necessária para que o efeito fotoelétrico fosse compreendido, tal como 

conhecemos hoje. Assim, neste trabalho procuramos analisar alguns experimentos 

realizados por Hertz, particularmente o experimento realizado na cidade de 

Karlsruhe na primavera de 1886, no qual ele associa ao seu circuito primário uma 

bobina de Knochenhauer.  

 Para tanto, consultamos o livro Electric Waves: Being Researches on the 

Propagation of Electric Action with Finite Velocity Through Space, de autoria de 

Hertz, que foi publicado no ano de 1893. Utilizamos ainda, do mesmo autor, as obras 

                                            
1 Joseph F. Mulligan, “Heinrich Hertz & Philipp Lenard: Two Distinguished Physicists, Two Disparate Man”, 
Physics in Perspective 1 (1999): 347 (tradução nossa). 
2 Armando Gibert, Origens Históricas da Física Moderna (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1982) 147. 
3
 Francis Sears, Mark Zemansky & Hugh Young, Física: Ondas Eletromagnéticas, Óptica, Física Atômica (Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1973) 922 
4 H. Moysés Nussenzveig, Curso de Física Básica (São Paulo: Edgard Blücher, 1998) 249 
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The Principles of Mechanics Presented in a New Form, publicado em 1899, e 

também Miscellaneous Pappers, publicada em 1896. Consultamos também uma 

literatura especializada sobre Hertz e outros artigos e estudos relativos ao 

empreendimento experimental do século XIX.   

Essa dissertação encontra-se dividida em dois capítulos. No primeiro capítulo, 

tratamos de contextualizar os estudos de Hertz no século XIX. Para tal fim, 

apresentamos brevemente o panorama científico da época, centrado, 

principalmente, na Alemanha e Inglaterra. 

 No segundo capítulo, apresentamos um experimento realizado por Hertz. 

Escolhemos esse experimento, pois diversos conceitos que conhecemos hoje, no 

século XXI encontravam-se nele presentes, mas não podiam, naquele momento, ser 

analisados da forma como os conhecemos.  
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Capítulo I: 

Contexto e Precedentes que Viriam a Influenciar a Experimentação de Hertz  

 

Neste primeiro capítulo, buscaremos pontuar as principais contribuições no 

campo do eletromagnetismo que levaram Hertz a realizar suas pesquisas.   

No final do século XIX e começo do século XX, um grande número de 

cientistas buscava explicações para os então “novos” fenômenos eletromagnéticos. 

Naquele período, encontramos dois grandes pólos de desenvolvimento científico: 

Inglaterra e Alemanha. O primeiro devido a sua industrialização “precoce”, o domínio 

dos mares e a obtenção de colônias. O desenvolvimento científico inglês ainda teve 

como fator motivador, a introdução no contexto mundial de formas representativas e 

parlamentares de governo, que resultou “numa forma de identidade nacional 

catalisada proeminentemente numa problemática religiosa”.5 Em outros termos, 

podemos dizer que o surgimento da Igreja de Inglaterra teria sido um fator decisivo 

na formação da nação inglesa, pois rompendo com a Igreja de Roma, a Inglaterra 

reforçaria sua união nacional e separaria a Inglaterra do resto da Europa. Dessa 

forma, a Inglaterra teria saído do século XVII transformando-se numa nação no 

sentido moderno do termo, com forte industrialização e desenvolvimento científico. 

Por sua vez, o outro pólo científico encontrava-se na Alemanha.6  

Naquele período, a Alemanha passava por um grande desenvolvimento, de tal 

maneira que alguns historiadores como Blanning referem-se ao século XIX como 

sendo o século alemão.7  

                                            
5 Sílvia Waisse-Priven, D & D Duplo Dilema Du Bois Reymond e Driesch ou a Vitalidade do Vitalismo (São Paulo: 
Educ, 2009), 56. 
6
 Ibid., 56. 

7 Ibid., 57. 
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Segundo Sílvia Waisse-Priven, um dos principais motivos desse 

desenvolvimento alemão, durante aquele período, deve ser procurado no chamado 

State-Building8, e que, apesar da tardia emancipação por Bismarque, a Alemanha 

estaria disputando a primazia cultural européia com a Inglaterra. Segundo Priven,  

“A manifestação mais evidente é representada pela queda 

do milenar Sacro Imperio Romano da nação Germânica (1806) e 

a criação de uma nação moderna unificada, o Império Alemão por 

Bismarque (1871), passagem essa que implicou em uma proposta 

política intermediaria, a Confederação Germânica, que por sua 

vez, se caracterizou por um amplo espectro de movimentos 

políticos”. 9 

 

Assim, completa Priven que, “no decorrer desse processo constata-se a 

produção de um sentido de identidade nacional, industrialização e ciência” 10.   

É sabido que no final do século XIX e começo do século XX, nascia uma nova 

nação alemã, com sistema social diferente do anterior, baseada numa moderna 

sociedade de classes. Ainda segundo Priven, tal desenvolvimento alemão foi 

consequência do atraso desse país na corrida por colônias décadas antes11. 

Entendemos assim que, como a Alemanha não dispunha de colônias na África e nas 

Américas, buscou diferentes meios de desenvolver-se. Entre eles, encontramos, 

talvez, o forte incentivo dado à produção científica. Ademais, outro fator que poderia 

                                            
8 Sílvia Waisse-Priven, D & D Duplo Dilema Du Bois Reymond e Driesch ou a Vitalidade do Vitalismo (São Paulo: 
Educ, 2009), 57. 
9
 Ibid., 57-58. 

10
 Ibid., 57-58. 

11 Ibid., 60. 
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ter levado a esse desenvolvimento foi provavelmente a posição privilegiada alemã, 

que se localizava no centro da Europa. 

Na virada do século XIX, um grupo de pensadores ligados ao Romantismo e 

ao Sturm und Drang passou a sustentar que a nação alemã estaria fundamentada 

em fatores culturais, principalmente história e língua. Mas tais fatores estariam 

diretamente ligados a conceitos teológicos. A história, até esse período era 

claramente ligada à religião, e o estudo da língua também estaria ancorado em 

preceitos teológicos. Segundo Priven: 

“O corte teria sido iniciado por Voltaire, que cunhou a 

expressão “filosofia da história” para se referir ao estudo das bases 

epistemológicas de uma história desligada da teologia. Na 

Alemanha, a ilustração teve uma relação peculiar com a religião; as 

ciências “culturais” surgiram dentro do contexto da hermenêutica 

bíblica em função das características próprias de Reforma Alemã”.12 

 

Ainda segundo Priven, tal fragmentação não seria apenas artefato explicativo, 

e historicamente, os intelectuais filiados ao Romantismo precisaram inventar uma 

história e cultura a fim de legitimar seus instrumentos epistêmicos e, nesse sentido, 

a ciência teve um papel importante como elemento fundamental da formação da 

base de articulação desse projeto para formação da nova nação alemã13. 

Podemos dizer que é nesse ambiente propício para o desenvolvimento de 

novas tecnologias por parte das universidades e de novas aplicações industriais 

dessas tecnologias, que podemos, talvez, situar os principais desenvolvimentos que 

                                            
12

 Sílvia Waisse-Priven, D & D Duplo Dilema Du Bois Reymond e Driesch ou a Vitalidade do Vitalismo (São Paulo: 
Educ, 2009), 62-63. 
13 Ibid., 63. 
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ocorreram no campo dos estudos ligados ao eletromagnetismo na Alemanha, dos 

quais discorremos a seguir.  

 

  

1.1 A UNIÃO ENTRE ELETRICIDADE E MAGNETISMO  

 

 Comumente, atribui-se ao físico dinamarquês Hans Christian Oersted (1777-

1851) a união entre eletricidade e magnetismo14. Basicamente Oersted aproximou 

uma bússola de um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica e percebeu 

uma deflexão do ponteiro da bússola, concluindo assim que correntes elétricas 

geravam campos magnéticos15. Com isso, conceitos referentes à eletricidade, tais 

como corrente elétrica, começaram a ser unidos com conceitos relativos ao 

magnetismo. Para tal arranjo, Oersted imaginou o fio condutor como sendo um 

grande “produtor de magnetismo”, e imaginou ainda que esse efeito magnético 

propagar-se-ia pelo espaço livre entre os aparelhos, tal como o calor irradiado de 

uma fonte quente por exemplo.  

A descoberta de Oersted foi publicada em artigo em datado de 21 de junho de 

1820 e desencadeou um grande interesse com relação a esse novo campo de 

conhecimento que estaria surgindo na comunidade científica daquela época.16 

A união entre eletricidade e magnetismo contribuiria para explicar certos 

efeitos notados por pesquisadores anteriores a Oersted. Por exemplo, Luigi Aloisius 

Galvani (1737-1798) que percebeu que conseguia provocar convulsões num sapo 

                                            
14

 Roberto de Andrade Martins, “Oersted e a Descoberta do Eletromagnetismo”, Cadernos de História 
e Filosofia da Ciência 10 (1986): 89. 
15

 Ibid., 99-101. 
16 Ibid., 101-105. 
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morto através de uma descarga elétrica, mesmo este sapo estando a certa distância 

do gerador.17 

 A união desses dois campos de conhecimento viria ainda possibilitar o 

desenvolvimento do telégrafo por Thomas Alva Edinson (1847-1941). Ainda nesse 

mesmo período, Jean Dominique Arago (1786-1853), que a essa altura era 

Secretário Perpétuo da Academia de Ciências de Paris, divulgou os resultados 

obtidos por Oersted, afirmando num primeiro momento, que aquilo era impossível, 

voltando atrás somente depois de assistir a repetição do experimento.    

 

Ainda dentre os trabalhos de Arago, citamos seus estudos em astronomia, em 

conjunto com Augustin-Jean Fresnel (1788-1827), que culminariam numa série de 

artigos sobre a teoria ondulatória da luz. Arago preocupou-se também com o 

desenvolvimento de novos instrumentos usados em física e meteorologia. Seus 

trabalhos em eletromagnetismo culminaram com a descoberta da magnetização 

temporária do ferro por uma corrente elétrica em 1820. Realizou ainda uma série de 

experimentos com solenóides primitivas e também experimentos relativos a efeitos 

químicos e térmicos da luz. 18 

Segundo Roberto de Andrade Martins, num primeiro momento, a teoria de 

Oersted não foi aceita e as pessoas pensavam tratar-se de um “novo delírio 

germânico”19. Segundo Martins: 

                                            
17 Charles Susskind, “Observations of Electromagnetic Wave Before Hertz”, Isis 55, no 1 (1964): 33. (tradução 
nossa) 
18 Roger Hahn, “Arago, Dominique François Jean, in Dictionary of Scientific Biography”, ed. Charles Coulston 
Gillispie (Nova Iorque:Scribner, 1981), 201-202 
19

 Roberto de Andrade Martins, “Oersted e a Descoberta do Eletromagnetismo”, Cadernos de História e 
Filosofia da Ciência 10 (1986): 102. 
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   “Tal incredulidade não apareceu pelo fato de os cientistas 

acreditarem na impossibilidade da união entre eletricidade e 

magnetismo, mas sim, pela grande simetria do fenômeno.” 20 

 

Mesmo diante de toda essa incredulidade, os pesquisadores europeus que 

dispunham de bússolas e baterias voltaicas começaram a repetir a experimentação 

proposta por Oersted e chegaram aos mesmos resultados. Ainda segundo Martins, 

nas semanas seguintes à publicação, as sociedades científicas mais importantes da 

Europa discutiam o fenômeno. Ainda em 1820 sua obra foi traduzida para o inglês, 

alemão, italiano e dinamarquês.21   

Dessa forma, os experimentos de Oersted foram divulgados nos meios 

científicos, possibilitando pesquisas posteriores sobre o eletromagnetismo. 

Dentre os que buscaram investigar a relação entre eletricidade e magnetismo 

encontramos também Humphry Davy (1778-1829).22 Concomitantemente ao 

trabalho de Davy, e a extrapolação das idéias de Oersted por Arago (1786-1853), 

que como demonstramos, comunicou a descoberta de Oersted à Academia de Paris, 

André-Marie Ampére (1775-1836) começou também estudar a eletricidade e o 

magnetismo.  

 Com a publicação do trabalho de Oersted, Ampère começou a realizar 

experimentos nesse novo campo de conhecimentos que estava em formação. 

Percebeu que entre fios portadores de corrente poderia haver atração ou repulsão, 

dependendo do sentido da corrente adotada por eles. Num de seus trabalhos, notou 

                                            
20 Roberto de Andrade Martins, “Oersted e a Descoberta do Eletromagnetismo”, Cadernos de História e 
Filosofia da Ciência 10 (1986): 102. 
21 Ibid., 105. 
22

Roberto de Andrade Martins, “Michael Faraday: O Caminho da Livraria à Descoberta da Indução 
Eletromagnética”, Ciência e Educação 10, no3 (2004): 4.  
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correntes que se moviam em círculos através de hélices que funcionavam como imã. 

Com essas conclusões, Ampère passava a entender o magnetismo como 

eletricidade em movimento. Por meio da realização de experimentos e embasado 

nessa idéia, conseguiu ainda estabelecer uma formulação matemática para esses 

fenômenos. Assim, a partir de sua formulação matemática, conseguiu deduzir a lei 

da ação magnética de Charles Augustin Coulomb(1736-1806)23.  

 O principal opositor à teoria de Ampère naquela época foi Michael Faraday 

(1791-1867), que, talvez por não compreender bem a matemática contida ali, 

afirmou que a teoria de Ampère estava baseada em hipóteses para as quais não 

existiam evidências24.  Faraday tinha entrado em contato com os trabalhos de 

Davy25 e viria a realizar experimentos, chegando assim a uma teoria diferente da 

teoria de Ampère.  Assim, Faraday chegava a concluir que a variação temporal do 

campo magnético seria capaz de produzir correntes elétricas e, para poder explicar 

tal fenômeno, criou a noção de campo26.  Publicou assim, em 1855, a obra 

Experimental Research in Electricity.   

 Segundo Mary Hesse, podemos dizer que também foi Faraday que primeiro 

sugeriu que a ação-à-distância não daria conta da total descrição dos fenômenos 

eletromagnéticos27. Faraday incluíra assim o vácuo em seu estudo do meio de 
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propagação dos feitos, ou seja, afirmava que o vácuo era um meio em que as 

partículas estariam separadas por uma distância maior do que uma polegada. 

 Dessa forma, Faraday criou uma nova maneira de representar a ação que 

estaria ocorrendo à distância, mas não por si mesma e sim pela ação do meio. Criou 

assim um modelo que pudesse explicar o fenômeno, utilizando linhas de força, termo 

designado para expressar a direção da força em qualquer espaço28.  

Tempos mais tarde, James Clerk Maxwell (1831-1879) afirmaria que era 

preciso considerar o conceito de Faraday de estado de estress no campo 

eletromagnético como uma forma de explicar a ação-à-distância através da contínua 

transmissão da força, mesmo não sabendo como esse estado de estress era 

produzido29.    

Como já mencionamos anteriormente, cabe observar que a Inglaterra, 

naquela época, era um pólo de produção científica importante. Foi lá, após a 

publicação da obra de Faraday, que Maxwell, amparado principalmente em seu 

trabalho, e em outros como os de Ampère e Johann Carl Friedrich Gauss (1777-

1855) chegava a deduzir suas quatro equações. 

As equações de Maxwell formam um grupo de equações diferenciais 

(equações que utilizam o cálculo diferencial e integral em sua resolução) que 

relaciona variáveis eletromagnéticas, com a geração de campos elétricos e 

magnéticos. Descreve ainda como esses campos podem oscilar em conjunto, e 
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propagarem-se de maneira muito próxima a da luz e ainda com a mesma 

velocidade.30 

Assim, anos mais tarde, encontramos Maxwell, no século XIX, preocupado 

ainda com a questão da relação entre eletricidade e magnetismo, porém de maneira 

diferente daquela analisada anteriormente por Oersted.  

Entre a publicação do trabalho de Oersted e o estudo teórico de Maxwell, a 

então união entre a eletricidade e o magnetismo havia sido estudada por diversos 

cientistas. Assim, a discussão sobre a união desses dois campos de saber não 

repousava mais na comprovação da veracidade de sua relação, mas em se saber 

como os efeitos dessa união propagavam-se pelo meio em que estavam inseridos. 

De maneira resumida, Oersted demonstrou que correntes elétricas provocavam 

alterações numa bússola (a corrente criava campo magnético), de maneira oposta, 

Faraday demonstrou que a variação temporal do campo magnético produziria 

corrente elétrica, que mais tarde viria a ser o princípio de funcionamento do motor 

elétrico. Maxwell percebera então que, a eletricidade e o magnetismo propagavam-

se por meios diferentes e começou a trabalhar na questão da propagação conjunta 

desses efeitos. Com um trabalho totalmente teórico, demonstrou que a ação elétrica 

e a ação magnética propagavam-se pelo meio com uma velocidade próxima à 

velocidade da luz. 

O trabalho de Maxwell poderia ser o responsável pela demonstração de que a 

eletricidade e o magnetismo propagavam-se pelo meio em que estavam inseridos 

formando uma onda, exatamente como a luz, pois as suas equações começam com 
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conceitos eletromagnéticos e terminam na equação de onda que explica o 

comportamento da luz31.  

Desse modo, Maxwell, publicou em 1873 seu A Treatise on Electricity and 

Magnetism, obra em que o autor afirmava sua preocupação com a matematização 

da então “nova” teoria eletromagnética, tal como podemos observar no excerto 

abaixo: 

“Eu me confinei quase que totalmente ao tratamento 

matemático do assunto, mas eu recomendaria ao estudante, após 

ele tiver aprendido, experimentalmente se possível, o que é o 

fenômeno a ser observado, a ler cuidadosamente Faraday’s 

Experimental Researches in Electricity. Ele lá encontrará um 

rigoroso histórico contemporâneo de algumas das maiores 

descobertas e investigações...   ”32 

    

Dessa forma, amparado no trabalho experimental de Faraday, Maxwell 

buscou uma formulação matemática do fenômeno, entretanto, como podemos 

observar no excerto abaixo, sem consultar outros estudos de mesma natureza: 

“... Uma razão para isso é que antes de eu começar o 

estudo da eletricidade, eu resolvi não ler trabalhos matemáticos 

sobre esse assunto até que eu tivesse primeiro estudado o 

Experimental Researches in Electricity de Faraday. Eu estava 
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ciente de que deveria haver diferenças entre o modo de Faraday 

analisar o fenômeno em relação aos matemáticos... ”33 

 

A esse respeito, convém observar que Faraday tinha uma visão ligeiramente 

diferente da visão adotada pelos matemáticos daquela época, pois suas pesquisas 

eram essencialmente experimentais. Em sua investigação, Faraday utilizava 

diferentes aparatos, tais como baterias, fios e bússolas, sem muita preocupação com 

a utilização do cálculo diferencial e integral para a obtenção da corrente que 

percorria o fio, tal como o método utilizado por Ampère juntamente com a 

experimentação.  

Mas, na visão de Maxwell, nenhuma das partes estaria equivocada, mesmo 

havendo discrepâncias. Ainda segundo Maxwell, o método de Faraday analisar o 

fenômeno também era matemático, mas não exibia a forma convencional, com os 

mesmos símbolos. Faraday via linhas de força atravessando o espaço, enquanto os 

matemáticos viam centros de força atraindo-se à distância.34 Talvez, para Faraday, o 

meio tivesse uma importância maior do que para os matemáticos.  

Assim, como mencionado anteriormente, amparado pela matemática de Carl 

Friedrich Gauss (1777-1855) e também na matemática André-Marie Ampére (1775-

1836), Maxwell desenvolvera as suas quatro equações, apoiando-se no trabalho 

desses dois matemáticos, pois este, embasado no cálculo diferencial e integral, 

possibilitava através da utilização de superfícies a dedução de tais equações. 

“Gauss como um membro da União Magnética Alemã, 

trouxe seu poderoso intelecto para sustentar a teoria do 
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magnetismo, e também nos métodos de observá-lo, e ele não 

somente somou muito ao nosso conhecimento da teoria das 

atrações, mas reconstruiu toda a ciência magnética com relação 

aos instrumentos usados, o método de observação e o calculo 

dos seus resultados... ” 35  

 

Cabe observar que durante o desenvolvimento das equações, Maxwell 

baseou-se, como apontado anteriormente, no trabalho de Ampère e também no 

trabalho de Gauss. Uma de suas equações, que conhecemos hoje em dia por Lei de 

Gauss, relaciona a presença de cargas elétricas inseridas numa superfície hipotética 

(conhecida por superfície gaussiana), escolhida aleatoriamente com o cálculo do 

campo elétrico gerado por essa carga. Em linhas gerais, ao calcularmos a integral do 

campo sobre essa superfície, estaríamos “contando as linhas de campo” que por aí 

passam. De maneira análoga, tal cálculo também pode ser aplicado para o 

magnetismo, comprovando assim a inexistência de monopólos magnéticos.36 

 Da mesma forma, a lei de Ampère relaciona o campo magnético gerado por 

um fio percorrido por uma determinada corrente elétrica. Ao calcularmos a integral 

de linha sobre uma superfície fechada, teríamos como resultado a corrente que 

percorre o fio. Dessa forma, a utilização dessas duas leis possibilitou o trabalho de 

Maxwell. Em livros didáticos, tais equações são tratadas por: 1-Lei de Gauss; 2-Lei 

de Gauss para o Magnetismo; 3-Lei de Faraday; 4-Lei de Ampère.    

 Em linhas gerais, essas quatro equações de Maxwell buscavam relacionar 

campos elétricos e campos magnéticos, correntes elétricas (cargas em movimento 
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em determinados circuitos) ou mesmo cargas estacionárias. Esses e outros 

desenvolvimentos relacionados à união entre magnetismo e eletricidade foram 

publicados no Treatise on Electricity and Magnestism.  

Concomitantemente ao trabalho de Maxwell, outros cientistas buscaram 

também teorizar sobre o fenômeno. Um deles foi Wilhelm Eduard Weber (1804-

1891) que formulou sua teoria eletromagnética em que fazia depender as 

velocidades relativas das partículas, ou da propagação gradual de algo, como 

potencial ou a força de uma partícula para a outra, tal como fizera Maxwell. 

Entretanto, afastou-se de Maxwell na medida em que admitia em sua teoria a ação à 

distância.  A esse respeito, Assis observa que:  

“A principal diferença entre essas duas formulações do 

eletromagnetismo reside no mecanicismo de interação entre as 

cargas. De acordo com a eletrodinâmica de Weber, temos uma 

ação direta entre cada par de cargas, não interessando a 

distância entre elas. Não precisamos falar em campos elétricos e 

magnéticos. Maxwell e Lorentz, por outro lado, acreditavam que 

cada carga gerava campos elétricos e magnéticos, que se 

propagariam no espaço tipicamente com a velocidade da luz. ”37 

 

De fato, Maxwell se referiu à teoria de Webber em seu Treatise da seguinte 

maneira:  

“Essas hipóteses físicas são totalmente opostas à maneira 

de olhar esses fenômenos que eu adoto, e um objeto que eu 
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tenho em mente é que alguns daqueles que desejam estudar 

eletricidade devem, após ler esse tratado, vir a ver que existe 

outro modo de tratar esse assunto, modo esse que é não menos 

capaz de explicar o fenômeno, e o qual, apesar de em algumas 

partes pode parecer menos definido, corresponde, como eu 

penso, mais fielmente ao nosso conhecimento atual, tanto no que 

afirma, quanto no que deixa não decidido. ”38 

 

As idéias de Maxwell e de Weber chegariam a influenciar outros cientistas da 

época, notoriamente Hermann Von Helmholtz. Helmholtz investigou entre outros 

assuntos o eletromagnetismo. Ele formulara sua própria interpretação do fenômeno 

eletromagnético. Esta interpretação diferia da de Maxwell na medida em que 

considerava a existência de duas formas de eletricidade, a saber: a eletrostática e a 

eletrodinâmica. Segundo Helmholtz, essas duas formas se propagavam com 

diferentes velocidades, ao contrário da teoria de Maxwell, que afirmava que a forma 

eletrostática era apenas um caso limítrofe da eletrodinâmica, dependendo apenas da 

freqüência39. 

 Como veremos mais adiante, devido a sua importante carreira como físico, 

Helmholtz viria a influenciar de maneira ativa a vida acadêmica de Hertz. Juntamente 

com outros físicos conhecidos, tais como Gustav Kirchoff (1824-1887), Helmholtz 

teve uma vida acadêmica bastante produtiva.  

Podemos dizer que com suas pesquisas, Helmholtz tornou-se um dos 

principais nomes em eletrodinâmica da Alemanha. Como existiam diversas teorias 
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sobre a eletrodinâmica, tais como as de Bernhard Riemann (1826-1866), e Rudolf 

Clausius (1822-1888), todas caminhando na mesma direção da teoria de Weber, em 

que a lei de Coulomb era modificada por algum componente da velocidade das 

variáveis elétricas, Helmholtz trabalhou para decidir qual estaria mais apta a 

resolução de problemas. Para tal fato, procurou realizar experimentos simples, e 

talvez assim, com esse trabalho, tenha criado sua própria teoria40.  

Helmholtz tornar-se-ia muito importante na carreira científica de Hertz, pois 

fez com que ele tomasse contato com as teorias eletromagnéticas encorajando-o a 

avançar nesse campo de conhecimento. Essa influência acabou transformando-se 

em amizade. Para expressá-la, Helmholtz escreve no prefácio da obra The 

Principles of Mechanics Presented in a New Form de Hertz: 

“Heinrich Hertz parecia predestinado a abrir para a 

humanidade segredos os quais a natureza tem ocultado de nós 

até agora; mas todas essas esperanças foram frustradas por essa 

doença maligna, que vagarosamente mas seguramente, roubou 

de nós essa vida preciosa e todos os descobrimentos que ela 

prometia. 

Para mim tem sido um profundo pesar; entre todos os 

meus pupilos, eu tinha reconhecido Hertz como sendo o único 

que tinha penetrado mais profundamente meu circulo de 

pensamento científico, e foi para ele que eu esperava com grande 

confiança, para maiores desenvolvimentos do meu trabalho.”41 
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Helmholtz neste mesmo prefácio reforça ainda sua estima por Hertz 

afirmando que:  

“... Enquanto ele estava atravessando o curso comum de 

seu trabalho prático, eu vi que tinha que lidar aqui, com um pupilo 

de talento quase incomum; então pelo fim do semestre de verão, 

me ocorreu propor aos estudantes um objeto de pesquisa física 

para um prêmio, eu escolhi um eletromagnetismo, em confiança 

que Hertz sentiria algum interesse nisso, e o atacasse, como ele 

fez, com sucesso”42  

 

Helmholtz teve grande influência na carreira acadêmica de Hertz e seria seu 

guia e orientador por diversos anos. Ambos mantiveram-se em contato através de 

cartas por muito tempo e morreram no mesmo ano de 1894. 

 

 

1.2 HENRICH RUDOLPH HERTZ  

 

Heinrich Rudolph Hertz nasceu em 22 de fevereiro de 1857 na cidade alemã 

de Hamburgo. Filho de Gustav Hertz e Elisabeth Pfefferkorn, Hertz nasceu em uma 

família com boas condições financeiras e culturais. Desde cedo, Hertz demonstrou 

ter aptidões práticas. Em sua adolescência, seu pai lhe deu de presente uma 

bancada com torno e ferramentas. Mas tal aptidão de trabalhar com as mãos foi 

também acompanhada por outra de natureza mais abstrata. Além da inclinação para 
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trabalhos práticos, Hertz também se dava muito bem com matemática.  De fato, com 

o acompanhamento de seu irmão, começou a freqüentar aulas de desenho formal, 

em que também demonstrou uma forte aptidão para o desenho geométrico, o que 

levou seus pais a matricularem-no em aulas especiais de desenho geométrico. Estas 

aulas aconteciam aos domingos de manhã e eram ministradas em Gewerbeschule, 

uma escola de ensino médio que preparava técnicos para a indústria. 43 

Aos dezoito anos, Hertz morava na cidade de Hamburgo que, apesar da nova 

configuração da sociedade alemã e da forte indústria naval que ali se encontrava, a 

cidade não possuía nenhuma universidade. Dessa forma, no ano de 1875, decidiu 

mudar-se para Frankfurt, cidade natal de sua Mãe, para preparar-se para a carreira 

de Engenheiro. Como era costumeiro na Alemanha daquele período, Hertz passou 

um ano trabalhando em escritórios de engenharia preparando-se para a faculdade.44 

Durante esse mesmo ano, Hertz tomou contato com obras de matemática e 

arquitetura, mas sem esquecer-se do trabalho no escritório de engenharia. As 

aptidões práticas de Hertz logo se tornaram notórias, de modo que, naquela época, 

chegaram até a lhe encomendar um projeto de uma estação ferroviária inteira. Mas, 

embora Hertz tivesse talento para as questões práticas, ele, entretanto, não 

escondia sua vontade em estudar física, ou pelo menos física aplicada, 

principalmente engenharia elétrica. Todavia, naquela época, ainda inexistia um curso 

de engenharia nesta modalidade. Assim, resolveu juntar-se ao clube de física e 

química, que a essa altura já eram, de fato, cursos de graduação.45 
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Para tanto, buscou fazer contato com o responsável pelo clube, Rudolph 

Boettger. Embora fosse um tanto difícil encontrá-lo, visto que Hertz o encontrou 

apenas em uma de suas palestras, conseguiu, entretanto, ingressar no clube. Mas, 

além do interesse em física, Hertz dedicou-se também ao estudo da matemática 

avançada, da fisiologia e da economia.46  

Foi no clube de física e química que Hertz encontrou a primeira oportunidade 

de utilizar os aparatos para realizar alguns experimentos. Segundo Charles 

Susskind, essa seria a primeira vez que Hertz utilizaria seu pensamento científico 

para a solução de um problema prático. E um dos primeiros experimentos realizados 

por ele esteve relacionado ao telégrafo, momento em que ele acabara de saber que 

Thomas Edison já o havia estudado alguns anos antes.47 

Após deixar de lado os experimentos relativos ao telégrafo, Hertz ainda 

encontrou uma importante obra, Heat as a Form of Motion, publicado por John 

Tyndall (1820-1893). Além disso, frequentava os encontros do clube onde certa vez, 

Boettger realizou a demonstração do funcionamento de um radiômetro, aparelho que 

outrora tinha sido desenvolvido por William Crookes (1832-1919) para demonstrar a 

pressão da radiação da luz.48 Mesmo com todos esses afazeres e estudos, a vida de 

aprendiz de engenheiro continuou caminhando bem.49 

Ao término de seu ano como aprendiz, Hertz matriculou-se no Colégio 

Politécnico de Dresden. Um dos motivos que talvez o tenha levado a isso seria o fato 

de ser o maior centro de estudos relativos ao telégrafo, assunto estudado por ele 

alguns meses antes. Além de ter conhecimento prévio no assunto, o colégio contava 
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com a presença do professor Zetsche, que a essa altura tornara-se um dos 

principais pesquisadores sobre o telégrafo.  

Contudo, acabou por frustrar-se, pois afirmou que as aulas de tal professor 

não eram tão boas quanto ele esperava.50 Além disso, Hertz notara que as aulas de 

cálculo de Leo Konigsberger (1837-1921) e Arwed Fuhrmann (1840-1907) eram 

mais interessantes, assim como o curso de geometria descritiva de Ludwig 

Burmester (1840-1927). Cabe destacar que naquele momento, Hertz encontrava-se 

em Dresden, num ambiente universitário, com uma biblioteca maior e melhores 

laboratórios do que os encontrados em Frankfurt ou Hamburgo. Dessa forma, Hertz 

continuou com o curso e acabou achando o curso de matemática aplicada e 

mecânica analítica do professor Konigsberger o melhor.51  

Mas Dresden não foi seu ultimo destino. Decidiu deixar a cidade, mudando-se 

para Munique. Lá ele matriculou-se no Colégio Politécnico de Munique. Após 

começar o ano letivo, afirmou que os cursos de física química e matemática da 

politécnica seriam inferiores aos oferecidos pela Universidade de Munique e 

percebeu que não gostaria mais de manter a carreira de engenheiro com as 

matérias de ciências apenas como pré-requisitos.52 Ainda sobre esse fato afirma: 

“Eu preferiria ser um importante cientista ou invés de um importante engenheiro, ou 

ainda um não-importante engenheiro do que um não-importante cientista.” 53 

Assim, descontente com os cursos de física e química da politécnica e com a 

idéia da transferência para a universidade, Hertz notou que poderia aproveitar tal 

mudança e abandonar de vez a carreira de engenheiro, matriculando-se para o 
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curso de física da universidade. Mas um dos impedimentos era o fator financeiro. 

Caso Hertz continuasse com a carreira de engenheiro, ele seria capaz de prover seu 

sustento de maneira mais rápida. Por outro lado, se abandonasse a carreira de 

engenheiro para estudar ciências, demoraria mais para que pudesse se sustentar, 

necessitando assim, ajuda de sua família.54 Escreveu-lhes então: 

“Eu realmente me sinto embaraçado em dizer, mas eu 

devo: agora, no último momento eu gostaria de mudar meus 

planos e retornar ao estudo das ciências naturais. Eu sinto que 

chegou o tempo em que eu devo decidir entre me devotar 

totalmente para isso ou então dizer adeus. Por isso eu usaria 

muito tempo no futuro para o estudo das ciências naturais, e 

acabaria negligenciando meus estudos profissionais e me tornaria 

um engenheiro de segundo plano. Só recentemente, quando 

estava arrumando meu plano de estudos, eu vi isso claramente – 

tão claro que eu não senti mais nenhuma dúvida sobre isso; e 

meu primeiro impulso foi renunciar todos os assuntos 

desnecessários em matemática e ciência natural. Mas então, de 

uma vez por todas, eu vi claramente que eu não poderia fazer 

isso; que essa tinha sido minha real ocupação até agora, e ainda 

era minha maior alegria.” 55  

 

Seu pai, então, resolveu ajudá-lo e, dessa forma, Hertz acabou por abraçar a 

carreira científica. Após a troca de curso, entrou logo em contato com o professor de 
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física Philipp Von Jolly(1809-1884), que o orientou a estudar matemática direto dos 

originais, forçando Hertz a ler Lagrange e Laplace entre outros.56 

Mas Hertz começou a demonstrar, entre o primeiro e o segundo semestre, 

certo descontentamento com a universidade de Munique. Além disso, um de seus 

colegas, Max Plack (1858-1947), tinha acabado de abandonar a instituição, 

mudando-se para Berlim, voltando somente para terminar seu doutorado sob a 

orientação de Jolly.57 

Com o começo do terceiro semestre, o descontentamento de Hertz aumentou. 

Dessa forma, reuniu-se com o professor Betz para obter alguns conselhos 

acadêmicos. O professor o questionou se realmente estaria a fim de deixar Munique 

e partir para outra cidade. A conversa com o professor acabou por encorajar Hertz a 

mudar-se de cidade novamente. O professor informara Hertz, que ele encontraria um 

laboratório em que poderia trabalhar em qualquer lugar que escolhesse. Tal 

afirmação talvez se deva ao fato de a Alemanha estar vivendo um momento em que 

se dava grande incentivo à pesquisa, ou ainda, pelo fato de o professor Jolly 

conhecer a aptidão experimental de Hertz. 

Assim, após conversar com Betz, Hertz decidiu mudar-se de Munique. Num 

primeiro momento, porém encontrou-se em dúvida sobre qual rumo tomar. Poderia ir 

para Bonn, onde lecionava Rudolf Clausius, ou para Berlim, pois tal universidade 

continha em seu corpo docente Helmholtz e Kirchhoff. Decidiu-se, então, por Berlim. 

Lá, Hertz finalmente abraçaria a tão sonhada carreira científica, como veremos no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II 

Do Encontro com Helhmoltz à Criação da spark 

 

Neste capítulo buscaremos apresentar um dos experimentos em que Hertz 

produz os efeitos laboratoriais que trataremos neste trabalho., que mais tarde viriam 

a ser comprovadamente  luz. Para isso apontaremos as comparações estabelecidas 

pelo próprio Hertz para  mostrar que o comportamento esperado para luz estava 

muito próximo do comportamento encontrado quando tais efeitos eram gerados. 

Buscaremos apresentar também,  o experimento realizado por Hertz para a 

teoria de Maxwell, e idéias  presentes nessa teoria, tais como a ação-à-distância e a 

polarização do meio, que viriam a influenciar de maneira ativa sua experimentação.  

 

2.1 O ENCONTRO COM HELMHOLTZ 

 

O primeiro contato entre Hertz e Helmholtz deu-se em 1878, quando Hertz 

encontrava-se no primeiro ano do curso de física na Universidade Humboldt de 

Berlim58. Como havia abandonado a carreira de engenheiro trocando-a pela de 

cientista ao mudar-se para Berlim, Hertz procurou compensar o tempo que havia 

perdido estudando engenharia e logo entrou em contato com Helmholtz, que como 

apontamos anteriormente, era um dos maiores nomes no campo da física na 

Alemanha nesse período. 

                                            
58 Charles Susskind, Heinrich Hertz: A Short Life (San Francisco: San Francisco Press, 1995) 49. (tradução nossa) 
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Figura 1: Estátua de Helmholtz na 

Universidade Humboldt de Berlim 

 

Num primeiro momento, Helmholtz ofereceu a Hertz a oportunidade de 

trabalhar num prêmio oferecido pela Faculdade de Ciência. A questão era 

relativamente simples. Segundo Charles Susskind, a questão estava relacionada à 

discrepância existente entre a teoria de Weber e a de Helmholtz.   

Para Weber, a força entre duas cargas que se moviam não dependia somente 

da distância entre elas, mas também de sua velocidade relativa e aceleração. 

Diferentemente, Helmholtz arguia que a aceleração e a velocidade violavam o 

teorema da conservação de energia. Para resolver essa disputa, a Faculdade de 

Ciência ofereceu um prêmio para quem determinasse se as cargas em movimento 

que formavam a corrente elétrica num condutor possuíam massa inercial. Isso 

porque segundo Hertz: 

“se a eletricidade move-se com inércia nos corpos, então 

esse efeito deve, sob certas circunstâncias, manifestar-se na 
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magnitude de correntes extra (correntes que são produzidas 

incidentalmente quando uma corrente se inicia ou cessa)”59. 

 

 Hertz tinha uma idéia de como resolver esse problema e entrou em contato 

com Helmholtz. Como Helmholtz dispunha de recursos, ofereceu a Hertz uma sala 

em seu laboratório para que ele pudesse trabalhar nessa questão. Assim, em alguns 

meses Hertz resolvera o problema da massa inercial.  

Após ter resolvido o problema e conquistado o prêmio, Helmholtz lhe propôs 

uma empreitada maior. No ano de 1879, a Academia de Ciências de Berlim oferecia 

um prêmio para a verificação experimental da teoria de Maxwell. O problema era o 

seguinte: estabelecer experimentalmente alguma relação entre forças 

eletromagnéticas e a polarização dielétrica de isolantes. Em outras palavras, verificar 

se uma força eletromagnética surgia pela polarização de não-condutores, ou a 

polarização de não-condutores seria efeito da indução eletromagnética60.  

Essa tarefa foi proposta a Hertz por Helmholtz como tema para tese de 

doutorado. Todavia, naquele momento, Hertz declinou a oferta embora voltasse a 

tratar desse mesmo problema num momento posterior, como bem observou ao 

expressar-se que: “Ainda continua entre minhas ambições voltar mais tarde à 

solução que eu abandonei, de algum novo modo... ”61. Assim, para sua tese de 

doutorado, Hertz escolheu um tema que havia ocupado as mentes de alguns de 

seus antecessores, como o próprio Maxwell, Faraday e Arago. Desse modo, Hertz 

procurou responder a seguinte questão: Qual era a natureza da indução 
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eletromagnética em condutores quando eles não estavam no estado estacionário, 

mas sim em rotação com velocidade constante? 62  

Hertz começou a investigar em outubro de 1879 e concluiu sua pesquisa 

antes do Natal daquele mesmo ano. Assim, voltou no semestre letivo seguinte e 

escreveu sua tese. A mesma era intitulada Über die Induction in rotirenden Kugeln 

(Sobre a Indução de Esferas em Rotação). Defendeu a mesma em 1880 e fizeram 

parte de sua banca examinadora o físico Kirchoff, o filósofo Eduard Zeller (1814-

1908) e seu orientador Helmholtz. Depois de defender sua tese, Hertz conseguiu 

uma vaga na universidade como assistente de Helmholtz. A partir de então Hertz 

passaria a dedicar-se totalmente às suas pesquisas, principalmente em 

eletromagnetismo. 

 

2.2 HERTZ E OS ESTUDOS EM ELETROMAGNETISMO 

 

Em agosto de 1882, Hertz começou estudar fenômenos luminosos em gases 

rarefeitos, que segundo ele, seria de: “grande interesse teórico” 63. Para tanto, 

elaborou um aparato em que possibilitasse a descarga elétrica entre dois fios-

eletrodos; um deles, contido no interior de um tubo de vidro, que continha um 

pequeno orifício, e outro fora do tubo, mas próximo a essa abertura. Por meio desse 

aparato, Hertz analisou a “explosão” quente que ocorria em torno desse orifício.  
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Figura 2: Esquema utilizado por Hertz em seu artigo 

sobre Raios Catódicos
64

.  

 

Podemos dizer que foi com esse experimento que Hertz começou a estudar 

eletromagnetismo, visto que a sua interpretação envolvia o conceito de ondas 

movendo-se com o comportamento esperado para ondas, mas algumas vezes, com 

um comportamento diferente do esperado. Hoje sabemos que esse comportamento 

diferente seria mais tarde explicado pela dualidade onda-partícula. 

Hertz buscou investigar os fenômenos luminosos em gases rarefeitos, pois 

estes eram “fenômenos muito obscuros e inexplorados” 65. Ele acreditava que a 

investigação desses fenômenos seria de “grande interesse teórico”.66 Além disso, 

alguns aspectos relacionados a esse experimento o conduziriam, posteriormente, a 
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resolver o problema proposto pela Academia de Ciência de Berlim, aquele que ele 

havia declinado anteriormente, tal como vermos mais adiante.  

Hertz iniciou suas pesquisas relacionadas aos raios catódicos, publicando, 

artigos a esse respeito, tais como Ueber eine die electrische Entladung begleitende 

Erscheinung (On a Phenomenon Which Accompanies The Electric Discharge) e 

Versuche über die Glimmentladung (Experiments on the Cathode Discharge). Mas 

cabe aqui observar que, no primeiro artigo, Hertz parece cometer “um erro 

conceitual” que é conhecido por estudantes de Física nos dias de hoje. O erro 

estava relacionado à natureza dos raios catódicos. Naquela época, entendia-se que 

esses raios comportavam-se apenas como ondas, embora em alguns casos, eles 

comportassem-se de maneira diferente. Hoje entendemos que os raios comportam-

se como partícula em algumas situações. Contudo, devemos ter cautela ao 

apontarmos erros no passado, visto que nesse caso a explicação para a natureza 

dos raios catódicos só surgiria cerca de quinze anos mais tarde com a descoberta do 

elétron. Naquela época, Hertz tentava determinar se a descarga elétrica num gás a 

baixa pressão era contínua ou descontínua. Isso, entretanto, era impossível de ser 

realizado com os equipamentos que ele possuía. Errando ou não, o que nos 

interessa aqui observar é a conclusão que chegou Hertz com sua pesquisa com 

raios catódicos. Ou seja, nas palavras de Hertz: “A conclusão é clara: raios catódicos 

têm tanto a ver com eletricidade, como a luz de uma lâmpada de bulbo 

incandescente”.67  

Podemos dizer que Hertz já imaginava que as descargas elétricas geradas no 

experimento poderiam, de certa forma, ser comparadas com a luz. Assim, não seria 

exagerado dizer que ele, provavelmente, tinha em mente que as equações de 
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Maxwell e Helmholtz levariam, de fato, à união entre eletricidade e magnetismo, 

resultando na formulação da equação de onda para a luz de tal modo a descrever, 

assim, a velocidade de uma onda luminosa. 

 Mas, no que diz respeito ao problema proposto pela Academia de Ciência de 

Berlim, foi em Karlsruhe que Hertz voltou a se ocupar dele, mas isso num contexto 

diferente. No ano de 1886, Hertz morava em Karlsruhe, local onde teve maior 

oportunidade para a realização de experimentos.68 Ele mudara-se para Karlsruhe em 

1885 por causa das melhores condições laboratoriais para realizar experimentos. 

Assim, tornou-se professor na escola técnica de Karlsruhe (Technical High School) 

e, ao começar seu trabalho na escola, teve à sua disposição no  novo laboratório um 

gerador (motor-generator)e algumas bobinas de Knochenhauer.  

 

Figura 3: Esquema das espiras de Knochenhauer 

utilizadas por Hertz
69

 

  

Essas bobinas ou espiras consistiam em fios enrolados de maneira plana e 

selados com cera isolante. Essas bobinas já eram de seu conhecimento, visto que, 

segundo ele: 

“Eu tinha encontrado e usado para as palestras algumas 

chamadas espiras de Riess ou Knochenauer. Eu havia ficado 

surpreso em descobrir que não seria necessária a descarga de 
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grandes baterias através de uma dessas espiras para obter 

sparks; que pequenas garrafas de Leyden eram plenamente 

suficientes para esse propósito...... ”70 

 

Com a utilização dessas bobinas associadas a um gerador e a uma bateria, 

Hertz afirmou que seria possível criar descargas elétricas comportadas. De fato, 

após a constatação de que seria possível, apenas com garrafas de Leyden e as 

espiras de Knochenhauer produzir a descarga elétrica tratada por Hertz como funke 

(sparks)71, Hertz afirmou que: “Eu debrucei-me sobre o fenômeno das sparks 

laterais, que formaram o ponto de partida para a pesquisa decorrente”.72 

 Podemos dizer que Hertz acreditava ser possível resolver o problema que 

havia sido proposto pela Academia de Ciência de Berlim, pois conseguia manipular 

as sparks em seu laboratório e, assim, estudar seu comportamento em diversas 

situações e, dessa forma, comprovar experimentalmente a teoria de Maxwell, ou 

ainda demonstrar experimentalmente alguma relação entre forças eletrodinâmicas e 

a polarização de isolantes. Ele publicou um artigo entre o final do ano de 1886 e o 

começo de 1887, intitulado “Über sehr schnelle elektrische Schwingungen” (On Very 

Rapid Electric Oscilations)73.  

 Convém observar que, naquela época, outros pesquisadores, inclusive antes 

de Hertz, haviam proposto e discutido a possível solução para o problema. Dentre 

esses pesquisadores podemos citar, por exemplo, Wilhelm Von Bezold (1837-1907). 
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Em seu artigo Researches on the Electric Discharges74·, Von Bezold apresentara os 

resultados de sua investigação sobre a geração de descargas elétricas de maneira 

análoga a de Hertz. Assim, em homenagem a Von Bezold, Hertz dedicou um 

apêndice em seu Electric Waves em reconhecimento ao seu trabalho. 

“O Congresso Geográfico de Abril de 1887 trouxe Herr W. 

Von Bezold para Karlsruhe e para meu laboratório. Eu conversei 

com ele sobre meus experimentos. Ele replicou que anos atrás 

ele tinha observado fenômenos similares e atraiu minha atenção 

para seu Pesquisas sobre a Descarga Elétrica, no volume cxl do 

Anais de Poggendorff. Tal artigo havia me escapado 

totalmente...”75   

  

Cabe ainda observar que, concomitantemente ao trabalho de Hertz, outros 

dois cientistas trabalhavam com a geração de descargas elétricas. Um deles foi 

Oliver Lodge (1851 – 1940) em Liverpool, que investigou a descarga de pequenos 

condensadores, analisando oscilações das ondas em fios. Outro foi George 

Fitzgerald (1851 - 1901), em Dublin que investigou a possibilidade de produzir 

descargas elétricas e em que condições. O trabalho desses dois cientistas parece 

não ter chegado a influenciar o trabalho de Hertz, pois o autor só tomou 

conhecimento desses trabalhos após seu artigo ser submetido76. 

Esses experimentos tornaram-se importantes em nosso estudo, pois tratam 

da produção da spark gerada por Hertz em seus experimentos. Hertz estudou, entre 
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outras coisas, a maneira como essa spark se propagava pelo ar. Estudou a 

velocidade de sua propagação em fios condutores, a sua velocidade em gases 

rarefeitos e em alguns outros meios. Analisou também de que maneira a descarga 

elétrica estaria sendo gerada, sempre estabelecendo ligações entre essa geração e 

a teoria eletromagnética de Maxwell, abrindo-lhe, assim, a possibilidade de 

comprová-la experimentalmente.77 Estudou ainda a polarização do meio, visto que 

notara em seus experimentos que o meio afetava o fenômeno, deixando assim, fora 

de seu estudo, questões relativas a ação-à-distância. 

Como esse foi um dos primeiros experimentos em que ele diz ter constatado a 

spark, acreditamos que desde esse momento, encontrava-se presente o efeito 

fotoelétrico, ou seja, a spark incidindo no segundo eletrodo e gerando corrente. 

Dessa forma, utilizando esse experimento, Hertz estudou questões como a 

polarização do meio, e a comprovação experimental da teoria de Maxwell e, nesse 

momento, não atentou para o efeito fotoelétrico.  

 

 

2.3 O EXPERIMENTO 

  

Como já mencionamos, em 1886, Hertz tornou-se professor da Technical High 

School de Karlsruhe, onde encontrou em seu novo laboratório espiras de 

Knochenhauer e um gerador. Utilizando as bobinas e o gerador, realizou um 

experimento que poderia trazer a solução do problema proposto pela Academia de 

Ciência de Berlim outrora apresentado ali por Helmholtz. Esse experimento foi 
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montado para gerar sparks entre dois eletrodos de um circuito primário de modo tal 

que elas se propagariam pelo meio, gerando assim sparks num circuito secundário. 

Hertz estava convicto de que por este meio a propagação das ondas 

eletromagnéticas através de um meio poderia ser analisada. 

O experimento elaborado por Hertz era relativamente simples, visto que o 

aparato consistia apenas de um gerador de correntes (garrafa de Leyden); um 

circuito aberto ligado a esse gerador e ligado a duas placas (como num 

condensador) (vide figura 4).  

 

Figura 4: Circuito utilizado para produzir as sparks em circuitos distintos
78
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Segundo Hertz: 

“O plano que eu adotei foi o seguinte: O condutor primário 

tinha a forma demonstrada na figura 1; entre as placas A e A’ ,em 

seu fim, era introduzido um bloco BB de enxofre ou parafina e 

esse era rapidamente removido. Eu coloquei o condutor 

secundário C nessa mesma posição, em relação ao primário, 

como antes ( a única posição que eu tinha levado em 

consideração ) e esperei que quando o bloco estivesse no local, 

sparks muito fortes apareceriam no circuito secundário, e que 

quando o bloco fosse retirado teríamos somente poucas sparks.”  

79  

 

Ao inserir entre as placas um isolante (preferencialmente parafina), era 

esperado que as sparks geradas no circuito secundário diminuíssem, mas tal efeito, 

num primeiro momento, não foi notado por Hertz. Desse modo, ele fez a seguinte 

observação sobre a relação entre a teoria e a experimentação: 

“Isso somente tornou claro para mim que a lei que eu 

assumi como base do meu experimento não se aplicava aqui... e 

em geral, com grande cuidado deve ser observado em aplicar 

idéias gerais e leis que formam as bases da teoria elétrica usual. 
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Todas essas leis estão relacionadas com estados estáticos ou 

estacionários; enquanto aqui, eu tive um sistema variável.” 80 

  

Hertz esperava que a intensidade das sparks fosse diferente quando diversos 

meios eram colocados entre os eletrodos, mas isso não se demonstrava durante o 

experimento, dependendo da posição dos circuitos. 

Cabe observar que as teorias elétricas existentes até então tratavam de 

sistemas estacionários ou estáticos. Contudo, o experimento de Hertz apresentava 

um estado variável81 de modo que a posição adotada pelos elementos do 

experimento alterava o resultado final. Isso ocorria por que, segundo Jed Buchwald, 

o experimento “nunca havia sido feito” e, dessa forma, ninguém nunca tinha se 

preocupado com os efeitos eletrostáticos em circuitos fechados, visto que elas 

poderiam ser negligenciáveis, embora fossem a única explicação para o fenômeno.82 

 Hertz chegava assim a três hipóteses: 

Primeiro: mudanças na polarização dielétrica em não–

condutores produzem as mesmas forças eletromagnéticas como 

fazem as correntes que são equivalentes a elas. Segundo: forças 

eletromagnéticas, assim com forças eletrostáticas, são capazes 

de produzir polarizações em dielétricos. Terceiro: O ar e o espaço 

vazio comportam-se como um isolante” 83 
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Essas conclusões eram muito próximas às adotadas por Helmholtz em seu 

artigo “On the Equations of Motion of Electricity for Conducting Bodies at Rest” que 

havia sido publicado anos antes, em que ele tinha deduzido as equações de 

Maxwell. O trabalho em unir essas conclusões com as equações de Maxwell era 

grande, e a Academia de Ciência de Berlim precisaria da confirmação de uma das 

três.  

Hertz, assim, escolheu a terceira das três equações de Maxwell, isso porque, 

segundo ele:  

“Eu senti que a terceira hipótese continha a essência e o 

significado especial da visão de Faraday e, por conseguinte de 

Maxwell, e seria desse modo o mais adequado objetivo a ser 

mirado.” 84  

 

Segundo Hertz, a primeira havia se demonstrado e por algum tempo ele 

pensou em atacar a segunda. Testá-la não parecia impossível; e para esse 

propósito, chegou a construir anéis de parafina. Mas enquanto pensava sobre isso, 

percebeu que o cerne da teoria não estava nas duas primeiras, mas sim na terceira 

hipótese. Se ele provasse as duas primeiras, estaria provando que se a primeira e a 

segunda hipóteses fossem adotadas no estudo de um isolante, seguiria que as 

ondas esperadas pela teoria de Maxwell poderiam propagar-se nesse isolante, com 

uma velocidade finita, e essa velocidade poderia, talvez, ser diferente daquela da 

luz85.   
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Assim, Hertz buscou testar essa terceira hipótese e notara que os resultados 

nem sempre eram favoráveis, afirmando ainda que essa hipótese deveria ser 

testada por outros pesquisadores com condições mais adequadas86.  

Um dos vários aspectos constatados no experimento por Hertz foi a influência 

que teria o tamanho do laboratório nos resultados. Como o nosso objetivo não é 

discutir sobre questões relativas aos laboratórios no século XIX, não 

aprofundaremos essa questão. Entretanto, queremos apenas observar que Hertz 

constatara que o tamanho do laboratório influenciava no resultado obtido pelo 

experimento: 

“Por mais que isso aconteça, eu devo expressar o desejo 

de que esses experimentos sejam repetidos por outros 

experimentadores sob condições mais favoráveis, em salas mais 

amplas quanto possível. Se o plano do experimento estiver 

correto, como eu penso, então ele deve... provar sem medida da 

finita velocidade de propagação das ondas no ar e, ao mesmo 

tempo, a igualdade entre esta e a velocidade de propagação das 

ondas nos fios.”87 

 

Aqui nos deparamos com uma questão deixada em aberto por Hertz, pois, 

segundo ele, condições mais favoráveis eram necessárias para o estudo das 

diferenças de velocidades das ondas geradas. Essas condições seriam laboratórios 

maiores para anular as reflexões das ondas nas paredes da sala: 
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“Eu realmente repeti os experimentos, mas só encontrei, 

como esperado, que a simples repetição sob as mesmas 

condições não poderiam remover nossa dúvida, mas quiçá 

aumentava-a. Uma decisão definitiva só pode ser chegada 

através de experimentos realizados sob condições mais 

favoráveis. Condições mais favoráveis, aqui, significam salas 

maiores, as quais não estão à minha disposição... Se ondas 

longas não podiam ser criadas, claramente não poderiam ser 

observadas.” 88 

 

Sucintamente, podemos dizer que havia diferença de velocidade entre as 

ondas elétricas geradas em fios e as ondas geradas no ar. Para Hertz essa 

diferença das velocidades, seria até esse ponto, o fator mais interessante de seus 

resultados experimentais. Segundo Hertz: 

“Ao presente momento, essas e outras razões não 

parecem ter para mim peso decisivo, mas, por enquanto, elas 

tanto me satisfazem que eu, sem reserva de que existiu uma 

diferença entre as velocidades,, considero essa decisão como um 

dos mais interessantes dos meus resultados experimentais.” 89  

 

De acordo com Hertz, ondas longas teriam comprimento de onda maior no ar 

do que em fios, enquanto para ondas curtas, os comprimentos de onda seriam os 

mesmos: 
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“Deste modo eu encontrei que para ondas longas o 

comprimento de onda é maior no ar do que em fios, ao passo que 

para ondas curtas, ambos parecem ser praticamente iguais. Esse 

resultado é tão surpreendente que nós não podemos julgá-lo 

como certo. A decisão deve ser reservada até que novos 

experimentos sejam feitos.” 90  

 

Ou seja, Hertz queria comprovar experimentalmente a terceira conclusão 

tirada a partir do trabalho de Maxwell e se preocupou com o comportamento das 

sparks quando elas atravessavam um meio. De maneira simplificada, podemos dizer 

que ele queria, provavelmente, mostrar que essas sparks apontavam para uma 

possível união entre os campos elétricos e magnéticos, tal como tinha sido postulada 

por Maxwell anos antes.  

 

2.4 A COMPARAÇÃO DA spark COM A LUZ 

 

Convém observar que Hertz buscou comparar as ondas geradas nos 

experimentos e as forças com a luz. Tal comparação foi publicada em seu artigo 

"Die Kräfte elektrischer Schwingungen, behandelt nach der Maxwell'schen Theorie" 

(The Forces of Electric Oscillations, Treated according do Maxwell`s Theory”).91 

Contudo, neste artigo, ele não parece fazer afirmações explicitas sobre o caráter da 

onda eletromagnética gerada pela experimentação, isto é, as sparks, pois durante a 
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maior parte de sua obra, ele apenas compara o comportamento da spark com o 

comportamento esperado para a luz. 

Hertz passeia por diversas vezes na questão da luz. A teoria eletromagnética 

de Maxwell (ou ainda, a de Helmholtz – utilizada por Hertz), descrevia teoricamente 

que a união de campos elétricos e magnéticos geraria uma onda eletromagnética, 

que hoje conhecemos por luz92. Hertz pareceu estar convencido a esse respeito, 

mas em nenhum momento chegou a admiti-lo. O mais próximo que chegou foi 

atribuir o termo Spark para essa onda eletromagnética, comparando o 

comportamento do Spark com a luz, analisando sua absorção por isolantes, como 

apontado acima, mas também analisando sua propagação: 

“O efeito da spark primária espalha-se em todas as 

direções e em linhas retas e forma raios exatamente de acordo 

com as leis da propagação da luz” 93 

Sua reflexão: 

“A ação spark primária é refletida pela maioria das 

superfícies. De superfícies polidas as reflexões ocorrem de 

acordo com as leis da reflexão da luz.” 94 

E por fim sua refração: 

“Em passando do ar para um meio sólido transparente a 

ação da spark exibe refração como a da luz, mas é refratada mais 

fortemente do que a luz visível.” 95 

                                            
92  David Halliday, Robert Resnick & Jearl Walker, Fundamentals of Physics, (Nova Yorque: John Wiley and Sons 
2005) 890. 
93 Heinrich R. Hertz, Electric Waves: Being Researches on the Propagation of Electric Action with Finite Velocity 
Through Space (Londres: Macmilan and Co, 1893) 68. (tradução nossa) 
94
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Comparando os efeitos da spark com os efeitos esperados para luz, Hertz 

segue, de maneira resumida, os seguintes passos:  

1. Cria a spark no circuito primário. 

2. Analisa o aparecimento da spark no circuito secundário (nesse ponto entra 

a questão da polarização do meio).  

3. Analisa a diferença de velocidades de propagação em diferentes meios.  

4. Compara os efeitos dessa spark com o comportamento esperado para a 

luz.  

Ou seja, das placas, uma gerava e outra recebia a onda, e entre elas Hertz 

introduzia diferentes materiais, ou até mesmo um segundo condutor. Mas convém 

notar que Hertz, mesmo constatando o surgimento da spark, estava preocupado 

apenas com a descrição da onda eletromagnética assim gerada.      

Com efeito, em Electric Waves, obra publicada em 1893, Hertz não teve como 

foco central de sua investigação o estudo da incidência de uma onda numa segunda 

placa, mas sim a caracterização dessa onda. 

Interessante mencionar que Hertz estaria observando as diferenças de 

velocidade entre ondas propagando-se em fios condutores e em outros meios. Mas 

após o outono de 1890, o autor conseguiria produzir em laboratório ondas 

pequenas, short waves, com comprimento de onda de aproximadamente 30cm. Para 

essas ondas, as velocidades de propagação em diferentes meios eram 

aproximadamente iguais. 
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Os resultados desse experimento foram publicados num artigo intitulado 

"Über Strahlen elektrischer Kraft" (“On Electric Radiation”)96, no ano de 1889, em 

Annalen der Physik und Chemie  Nesse artigo Hertz afirma, entre outros pontos, que 

utilizou um refletor de forma côncava. Esses experimentos foram repetidos e os 

resultados obtidos sempre se apresentaram próximos, acabando, assim, por chamar 

a atenção de Hertz por sua natureza filosófica: 

“A antiga questão da possibilidade e da natureza de forças 

agindo a distância seria novamente levantada. A preponderância 

de tais forças na teoria havia sido sancionada há muito tempo 

pela ciência, mas sempre havia sido aceita com relutância pelo 

senso ordinário e comum”97 

             

 Levando-se em conta o experimento aqui apresentado, isto é, o experimento 

relativo à geração e propagação das ondas eletromagnéticas em fios, placas e 

tubos, e a outra variante, utilizando o refletor côncavo, Hertz afirmou que, pela 

primeira vez, a propagação no tempo da ação à distancia havia sido comprovada.98 

Ainda segundo ele:  

“Olhando agora de relance nós vemos que com os 

experimentos acima esboçados a propagação no tempo de uma 

suposta ação a distância é pela primeira vez provada.”99 
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Hertz afirmou que a prova da existência de uma ação à distancia inclui o 

reconhecimento de que essas forças elétricas poderiam: “livrar-se de corpos 

materiais e continuar a existir em determinadas mudanças de estado do espaço”.100  

 Além disso, Hertz chamou a atenção para a maneira particular de como as 

forças elétricas, agora entendidas como polarização do meio, que se propagam no 

espaço, exibiam direta analogia com a propagação da luz.     

“A hipótese de a luz ser um fenômeno elétrico é dessa 

maneira feita altamente provável. Para obtermos uma prova 

rigorosa dessa hipótese requereríamos logicamente experimentos 

acerca da luz.”101 

 

 Ou seja, Hertz estabelece uma analogia entre luz e forças elétricas. Assim, 

podemos dizer que ele estava interessado em demonstrar somente o caráter 

luminoso dessa força de propagação à distância. Isso ainda é reforçado pelo próprio 

cientista ao, afirmar que: 

“Os detalhes do experimento provam de maneira particular 

na qual a força elétrica é propagada exibindo uma próxima 

analogia com a propagação da luz.” 102 

 

E continua ainda, em nota de rodapé: 
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“A analogia não consiste somente na confiança entre 

melhores ou piores medidas de velocidade. A velocidade 

aproximadamente igual é somente um elemento entre outros.”103 

 

 Podemos dizer que os experimentos que apresentamos até aqui tinham por 

objetivo comprovar experimentalmente as hipóteses de Faraday-Maxwell. Convém 

observar que Hertz afirma que não tinha certeza sobre o significado físico das 

equações de Maxwell104, e que fora guiado também pela teoria eletromagnética de 

Helmholtz. A teoria de Helmholtz não desconsiderava as forças de ação à distância 

como a de Maxwell fazia, contudo, dependendo da aproximação, essas teorias 

tornavam-se próximas.105 Hertz observa que, ao invés de utilizar essas teorias, 

empenhou-se em buscar um modo consistente de atacar essas concepções físicas, 

começando a partir da teoria de Maxwell.106  

“Num primeiro momento, era importante delinear um 

tratamento teórico mais claro para esses experimentos. Nas 

pesquisas a que eu me referi até esse ponto, os experimentos 

eram interpretados a partir do ponto de vista que eu adotei 

através dos estudos dos artigos de Von Helmholtz. Nesses 

artigos, Von Helmholtz distingue duas formas de forças elétricas – 

a eletromagnética e a eletrostática – a qual, até que a experiência 

prove o contrário, duas velocidades eram atribuídas. Uma 

interpretação dos experimentos a partir desse ponto de vista 
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certamente pode não ser incorreta, mas talvez seja 

desnecessariamente complicada. Num caso especial e limítrofe, a 

teoria de Helmholtz se torna consideravelmente simplificada, e 

suas equações, nesse caso, se tornam as mesmas da teoria de 

Maxwell; só uma força se mantém, e se propaga com a 

velocidade da luz.” 107 

 

Hertz fez algumas modificações significativas na teoria, eliminando alguns 

fatores que seriam dispensáveis e que não afetariam os fenômenos. Nesse 

particular, cabe observar que a literatura secundária afirma que essa questão da 

eliminação de conceitos da teoria de Maxwell por parte de Hertz levantou questões 

importantes108. Mesmo após essas alterações, as teorias eletromagnéticas de 

Maxwell, Helmholtz e essa teoria simplificada de Hertz, teriam o mesmo 

significado.109 

Assim, Hertz tratou sua teoria simplificada como teoria eletromagnética de 

Maxwell. E fez uma afirmação contundente acerca desse fato: 

“Para a questão, “O que é a teoria de Maxwell?” Eu agora 

não ofereço uma curta e mais bem definida resposta do que a 

seguinte: A Teoria de Maxwell é o sistema de equações de 

Maxwell.”110 
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  Hertz procurou simplificar ao máximo as equações de Maxwell de modo a 

adequá-la a seus propósitos111, para que pudessem ser utilizadas para uma 

aproximação laboratorial. Utilizando uma teoria já existente para explicar fenômenos 

observados com aparatos experimentais, ele buscou adequar a teoria, para que a 

mesma concordasse com os resultados observados no laboratório. 

 Alguns pontos de vista poderiam ser tomados a partir de um estudo mais 

aprofundado da teoria de Maxwell, como feito por Hertz. Após a devida análise 

teórica e após os experimentos aqui apresentados, chegando à teoria de Maxwell, 

Hertz diz que Maxwell tinha o desejo de descartar totalmente as forças de ação à 

distância de seu trabalho.112 

Observamos ainda que, para Maxwell, a corrente elétrica nos fios, dos quais 

partiam as ondas, seria explicada pela teoria eletromagnética, como se fosse o 

movimento de um fluido incompressível113. Mas essa aproximação da corrente 

elétrica a um fluido estaria em contradição com alguns resultados obtidos114.  

Num primeiro momento, ao começar a pensar nesses tópicos, Maxwell 

assumia que os poros do éter e de todos os corpos estariam preenchidos com um 

fluido atenuante, que inibiria as forças à distância. Nos condutores, esse fluído 

(elétrico) poderia mover-se livremente e formar as correntes elétricas. Em isolantes, 

esse fluido era mantido em seu lugar por forças elásticas (atenuantes). O fluído seria 

o conceito de eletricidade para Maxwell. Quando este publicou seu Treatise, ele 

havia acumulado hipóteses desse primeiro modo de entender o fenômeno e, ao 
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descobrir contradições, abandonou essa visão. Mas algumas derivações dessa visão 

não puderam ser retiradas e permaneceram na teoria115. 

Hertz observou então que essas contradições deveriam ter sido causadas por 

questões de linguagem, ou ainda, pelo termo “electricity” (Eletricidade) de Maxwell, 

que admitia dois significados. No primeiro deles, Maxwell, tal como Hertz, utilizava 

esse termo para denotar uma quantidade, positiva ou negativa, que configurava o 

ponto de partida para as ações a distância. No segundo, designava um fluido 

hipotético no qual nenhuma força de ação à distância estaria presente, além de 

possuir um caráter positivo.116 

“Então, infelizmente, a palavra “electricity”, no trabalho de 

Maxwell, obviamente possui significado duplo. Em primeiro ligar, 

ele a usa (como nós também fazemos) para denotar a quantidade 

que pode ser positiva ou negativa, e que forma o ponto inicial das 

forças-distantes... Em segundo lugar, ela denota que o fluido 

hipotético no qual nenhuma força-distante (nem mesmo as 

aparentes) pode agir, e que essa quantidade de espaço dado 

deve, sob qualquer circunstância, ser uma quantidade positiva. Se 

nós lermos as explicações de Maxwell nem sempre 

interpretarmos o significado da palavra “eletricidade” num modo 

adequado, quase todas as contradições que no começo eram tão 

surpreendentes podem desaparecer. Entretanto eu devo admitir 
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que eu não obtive sucesso nisso por completo, ou para minha 

total satisfação.”117 

 

 2.5 O EFEITO FOTO-ELÉTRICO? 

 

Com a realização desse experimento, e com algumas pequenas variáveis, 

Hertz resolvia assim o problema proposto pela Academia de Ciência de Belim, pois 

conseguia controlar de maneira efetiva a produção das sparks, e conseguia analisar 

o seu comportamento em diversos meios, conseguindo comparar o comportamento 

delas com o comportamento da luz. 

Assim, ao tentar comprovar experimentalmente a teoria de Maxwell, Hertz 

acabava por caracterizar a propagação da onda, a polarização do meio, e a 

comparação com a luz, alvos principais dos experimentos de Hertz.  

Todavia, durante o curso dessa investigação, um fenômeno chamou a 

atenção de Hertz, um efeito notório, que segundo ele, não poderia ser negligenciado.  

Hertz notou que ao aproximar sparks geradas em dois circuitos, essas sparks 

interagiam a distância, de maneira a aumentar o efeito. Surpreso, Hertz manifestou 

sua constatação da seguinte forma:  

 “Logo que comecei os experimentos, eu fui afetado por 

uma notável e recíproca ação entre duas sparks simultâneas. Eu 

não tive a intenção de permitir que esse fenômeno distraísse 

minha atenção do objetivo principal que eu tinha em mente; mas 
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isso ocorreu de um modo tão definido e perplexo que eu não 

poderia completamente negligenciá-lo.” 118  

O problema que havia chamado a atenção de Hertz era a influência de uma 

spark sobre outra. Para alguns estudiosos de Hertz e historiadores, ele teria 

descoberto aqui o efeito fotoelétrico, pois a luz da spark primária causava um 

aumento na intensidade da spark secundária, ou como foi descrito por Hertz: 

“Numa série de experimentos sobre os efeitos de 

ressonância entre oscilações elétricas muito rápidas que eu 

conduzi e recentemente publiquei, duas sparks elétricas eram 

produzidas pela mesma descarga de uma bobina de indução, e 

consequentemente simultâneas. Uma delas, a spark A, era a 

spark da descarga da bobina de indução, e servia para criar a 

primeira oscilação. A segunda, a spark B, pertencia ao circuito 

induzido ou secundária oscilação. A última não era muito 

luminosa; nos experimentos, seu máximo comprimento tinha que 

ser habilmente medido. Eu ocasionalmente encapsulava a spark 

B numa caixa escura, sendo assim mais fácil para fazer a 

observação; e fazendo isso eu percebi que o máximo 

comprimento ficava decididamente menor dentro da caixa do que 

fora. Removendo em sucessão várias partes da caixa, era visto 

que a única porção que exercia esse efeito prejudicial era a que 

                                            
118

 Heinrich R. Hertz, Electric Waves: Being Researches on the Propagation of Electric Action with Finite Velocity 
Through Space (Londres: Macmilan and Co, 1893) 4. (tradução nossa) 



60 

 

escondia a spark B da spark A... Um fenômeno tão extraordinário 

pedia uma investigação mais próxima.”119 

 

 

Figura 5: Esquema do experimento onde Hertz notara a 

ação da luz ultra-violeta. (P) representa o local onde Hertz 

inseria os elementos para o estudo da  transmissão da spark. A 

spark gerada em (f) era confinada numa caixa
120

. 

 

Esse efeito, apesar de notório, não estava, entretanto, diretamente ligado à 

comprovação da teoria de Maxwell. Então, Hertz voltou-se novamente à questão 

principal, ou seja, em suas palavras: 
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 “Assim que eu soube que estava lidando com um efeito da 

luz ultra-violeta, eu coloquei  de lado essa investigação, para 

dirigir minha atenção para a questão principal mais uma vez. 

Entretanto, como certa familiaridade com o fenômeno é requerida 

na investigação das oscilações, eu publiquei um comunicado 

relatando esse fato.”121  

 

Como Hertz notou que isso era importante, publicou seus resultados em um 

artigo intitulado "Über einen Einfluß des ultravioletten Lichtes auf die elektrische 

Entladung" (On an Effect of Ultra-Violet Light upon Electric Discharges)122. Após a 

publicação deste artigo, ele recebeu o auxilio de outros cientistas, tais como Augusto 

Righi (1850 - 1920) e Wilhelm Hallwachs (1859 - 1922), continuando, assim, a 

investigar a polarização do meio e das forças eletromagnéticas. Após investigação, 

Hertz chegava à seguinte conclusão: “Todavia, a mecânica desse fato ainda não foi 

completamente trazida ao nosso conhecimento”123 

Ou seja, o comportamento percebido por ele, o aumento da spark secundária 

em função da incidência da luz ultra-violeta da primária sobre ela, não foi entendido 

naquele momento. Ou seja, podemos dizer que o efeito foi notado e estudado em 

diversas variantes, como apontamos, mas a teoria para explicar tal efeito não tinha 

sido aprofundada naquele momento.  

Ainda a esse respeito, Hertz afirmou no mesmo artigo: 
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“De acordo com os resultados de nossos experimentos, a 

luz ultra-violeta tem a propriedade de aumentar a distância entre 

os eletrodos que causam a descarga em uma bobina de indução, 

e em outras descargas. As condições sob as quais a luz 

demonstra esse efeito entre as descargas são certamente muito 

complicadas, e é desejável que a ação seja estudada sob 

condições mais simples, e especialmente sem o uso de uma 

bobina de indução. Ao me empenhar para progredir nessa 

direção, eu encontrei dificuldades. Então, eu me confino no 

presente momento, a comunicar os resultados obtidos, sem me 

atentar para nenhuma teoria relativa à maneira com a qual eu 

observei o fenômeno trazido aqui.”124 

E continua: 

“Nossa suposição que esse efeito pode ser atribuído a luz 

é confirmada pelo fato de que o mesmo efeito pode ser produzido 

por um grande número de fontes de luz... “Deixe sparks de 

qualquer bobina de indução passar entre os eletrodos, e deixe 

que os eletrodos sejam tão afastados que as sparks comecem a 

falhar na passagem; se agora a chama de uma vela for trazida 

próximo (cerca de 8cm) as sparks começam novamente. O efeito 

deve ser primeiramente atribuído ao ar quente que sai da chama; 

mas quando é observado que a inserção de uma fina placa de 

mica interrompe a ação, ao passo que um placa muito maior de 
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quartzo não a interrompe, nós somos compelidos a reconhecer 

aqui novamente o mesmo efeito.”125 

 

Dessa forma, Hertz confirmava que o efeito era causado pela luz da spark 

primária, mas não se preocupou naquele momento em investigar com mais 

profundidade o fenômeno. Talvez não tenha se preocupado com isso, porque 

naquele momento, seria provavelmente impossível dar uma descrição completa do 

fenômeno, visto que faltavam diversos incrementos à teoria para que essa spark 

pudesse, além de ser comparada com a luz, admitir um caráter dual. 

 Assim, Hertz concluiu que a spark gerada por ele exibia propriedades 

próximas à da luz. Todavia fica a questão de saber se Hertz descobriu de fato o 

efeito fotoelétrico. Pudemos notar que Hertz percebera algo incomum acontecendo 

em seus experimentos relativos à luz ultra-violeta, e que, de certa maneira, o efeito 

fotoelétrico estava ali presente. Mas entre o efeito estar presente na experimentação 

e esse mesmo efeito poder ser explicado e entendido, tal como o compreendemos, 

passaram-se no mínimo dez anos. Com efeito, foi apenas com a publicação dos 

artigos de Albert Einstein(1879-1955) em 1905 Über einen die Erzeugung und 

Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt126 (Sobre um 

ponto de vista heurístico relativo à geração e à transformação da luz) que passamos 

a reconhecê-lo como efeito fotoelétrico.   

 

 

                                            
125 Heinrich R. Hertz, Electric Waves: Being Researches on the Propagation of Electric Action with Finite Velocity 
Through Space (Londres: Macmilan and Co, 1893) 77. (tradução nossa) 
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Considerações Finais: 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos no primeiro capítulo, os cientistas daquela época investigavam 

sobre uma possível união entre eletricidade e magnetismo, avaliando as 

conseqüências que essa união traria. Vimos ainda que  Maxwell buscou comparar 

teoricamente  os efeitos eletromagnéticos com a luz.   

Assim, podemos dizer que Hertz encontrou um ambiente propício para 

dedicar-se à investigação de fenômenos eletromagnéticos. Como vimos, no segundo 

capítulo, a sua maior preocupação repousava na comprovação experimental da 

teoria de Maxwell. Ao realizar seus primeiros experimentos, Hertz comprovou a 

teoria eletromagnética de Maxwell, ou seja, que as ondas eletromagnéticas 

comportavam-se de maneira análoga à luz, e atravessavam o meio com uma 

velocidade também, muito próxima àquela esperada para a luz. Ele ainda procurou 

apontar a maneira como essas ondas polarizavam o meio, descartando assim as 

forças de ação à distância. Como apontado por Hertz, pequenas alterações na teoria 

tornaram-se necessárias para que ela pudesse ser utilizada para descrição de seus 

experimentos. 

 Além disso, pudemos constatar uma tensão existente entre teoria e 

experimento, tensão esta que em alguns momentos foram referidos por Hertz. Por 

exemplo, quando ele observou que os experimentos podiam fornecer informações 

ambíguas e contraditórias e que, ao fornecê-las, nada podia ser dito a respeito da 

teoria, baseada na probabilidade. Ademais, observou que uma decisão definitiva só 

poderia ser obtida por meio de experimentos realizados sob condições favoráveis.  

A comprovação experimental da teoria de Maxwell era importante para Hertz 

porque demonstraria que a união entre eletricidade, magnetismo e óptica havia sido 
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sancionada pela ciência através da realização de experimentos relativamente 

simples. 

O curioso é que foi realizando experimentos que comprovassem a teoria de 

Maxwell que Hertz acabou notando um efeito peculiar, que nos dias de hoje 

identificamos como efeito fotoelétrico. Todavia, como pudemos notar, Hertz não 

contava com subsídios teóricos suficientes e necessários para que ele pudesse 

dizer, naquele momento, que aquele efeito era  o efeito fotoelétrico. Para a 

formulação da teoria do efeito fotoelétrico, seria necessária a criação de uma nova 

teoria para o comportamento da luz. Além disso, como vimos, embora o efeito 

fotoelétrico se encontrasse presente nos experimentos realizados por Hertz, este, 

entretanto, não foi o foco principal de seu trabalho.  Ademais, na época em que 

Hertz realizou seus experimentos, a comunidade científica pareceu estar mais 

preocupada com a descrição da onda eletromagnética e não com a descrição de seu 

comportamento ao incidir num eletrodo, e muito menos como essa onda seria capaz 

de ejetar elétrons dessa placa.  

Ainda nesse mesmo sentido, não podemos deixar de mencionar que algumas 

questões ainda ficaram em aberto, pois não seria possível abordá-las nesse 

momento. Por exemplo: o conceito de corrente de deslocamento de Maxwell, as 

aproximações feitas por Hertz na teoria de Helmholtz e Maxwell para que pudesse 

adaptá-las ao laboratório, a questão dos dois significados da palavra electricity para 

Maxwell, a importância de Von Bezold na questão do efeito fotoelétrico, entre outros. 

Enfim, concluímos que não importa se Hertz, de fato, descobriu o efeito 

fotoelétrico. O que é importante observar é que o efeito estava lá, entretanto, carecia 

de uma teoria (que seria formulada posteriormente) para identificá-lo. Essas e outras 

questões relacionadas à experimentação, à descoberta, à justificação dos 
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fenômenos observáveis e produzidos constituem um repertório de temas e questões 

caros à História da Ciência. 
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