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RESUMO

O objetivo desse trabalho é compreender em que momento e por quais razões o conde Rumford
passou a admitir a existência de um fluido etéreo para sustentar sua hipótese sobre os meios de
propagação do calor. Para tanto, analisamos uma série de experimentos realizados entre 1786 e
1804, que foram elaborados por ele para investigar sobre os modos de comunicação de calor.
Um cuidadoso exame desses experimentos e dos argumentos apresentados por Rumford
mostra-nos que o processo de elaboração de sua hipótese foi lenta e que levou em consideração
não só questões de ordem experimental, mas também teórica. Por meio desta análise,
concluímos que Rumford levou quase vinte anos para admitir a existência de um fluido etéreo
e apresentar a versão definitiva de sua hipótese de que o calor se propagava por meio de
ondulações no éter.
Palavras-chave: conde Rumford; experimento; calórico; éter; calor radiante; fluido etéreo.

ABSTRACT

The aim of this work is to comprehend at which moment and for which reasons count Rumford
went on to admit the existence of an ethereal fluid to support his hypothesis about media of heat
propagation. Thus, we analyzed a series of experiments performed between 1786 and 1804
elaborated by him to investigate about the modes of heat communication. A carefully
examination of these experiments and arguments presented by Rumford shows us that the
process of the elaboration of his hypothesis was gradual and that took into account not only
experimental questions, but also theoretical ones. Through this analysis, we concluded that
Rumford took almost twenty years to admit the existence of an ethereal fluid and to present the
definite version of his hypothesis that the heat was propagated through undulations in ether.
Keyword: count Rumford, experiment, caloric, ether, radiant heat; ethereal fluid.
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INTRODUÇÃO

Essa tese dá continuidade a um estudo que desenvolvemos no mestrado, relativo às
investigações sobre a natureza do calor realizados por Benjamin Thompson (1753-1814), o
conde Rumford1. Naquela ocasião, analisamos o papel que teve o experimento da aparente
radiação do frio na elaboração da hipótese mecânica do calor do conde Rumford, que
considerava que as radiações de calor seriam ondulações no fluido etéreo oriundas das
vibrações das partículas constituintes dos corpos. Assim, neste presente trabalho, investigamos
as questões teóricas e experimentais relativas à elaboração da ideia ondulatória do calor, tendo
por foco a hipótese da existência do fluido etéreo como meio de propagação do calor radiante.
Há muitos estudos dedicados a Rumford e às suas investigações relativas à natureza do
calor. Podemos dizer que, embora esses estudos abordem por diferentes perspectivas a
investigação experimental relativa ao calor, são poucos os que buscaram compreender de forma
mais completa o processo que conduziu Rumford a aceitar a hipótese da existência de um fluido
etéreo que foi fundamental para a elaboração de sua teoria ondulatória do calor.
Um estudo preliminar a esse respeito mostrou-nos que foi em 1804, com a publicação
de seu artigo “An Enquiry concerning the Nature of Heat, and the mode of its communication”,
que Rumford apresentou sua hipótese definitiva acerca da forma da propagação do calor,
considerando que esse fenômeno ocorreria através de ondulações em um meio etéreo
produzidas pelas vibrações das partículas dos corpos.

1

Alves, “Benjamin Thompson (Conde Rumford) e o Experimento da Radiação do Frio.”
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Baseado neste estudo, historiadores da ciência têm assumido a tese de que Rumford teria
elaborado suas ideias sobre a propagação do calor influenciado por Thomas Young (1773-1829)
e seus artigos de 18002 e 18023 referentes à sua teoria ondulatória da luz. De acordo com esses
historiadores, Rumford teria admitido a existência de um fluido etéreo a partir das ideias de
Young e seu éter luminoso4.
De fato, neste artigo, Rumford apresenta o fluido etéreo de forma mais categórica.
Porém, um levantamento realizado de outras obras anteriores a 1800 revelou-nos que a ideia de
fluido etéreo já estava de alguma maneira presente em outros estudos. Assim, apesar da
importância deste artigo, consideramos outros estudos para termos uma compreensão mais
ampla dos processos que conduziram Rumford à introduzir o fluido etéreo na explicação da
propagação do calor.
Sendo assim, construímos o corpo documental de nossa pesquisa a partir dos artigos em
que Rumford publicou sobre suas investigações a respeito dos modos de comunicação do calor,
considerando também aqueles trabalhos em que o conde não apresentou conclusão formal para
o tema. Uma primeira análise desse material revelou-nos que o conde Rumford levou cerca de
quase vinte anos para elaborar sua hipótese, desacreditando que ele tenha elaborado suas ideias
apenas poucos anos antes da publicação de seu artigo de 1804.
Este trabalho encontra-se dividido em três capítulos, seguidos das considerações finais.
No primeiro capítulo, apresentamos e analisamos alguns estudos que consideramos essenciais
para compreendermos, do ponto de vista historiográfico, como as obras do conde Rumford
foram abordadas. Neste capítulo também apresentamos a justificativa de nossa abordagem e os
critérios que adotamos para a escolha dos quatro documentos aqui considerados fundamentais.

Young, “Outlines of Experiments,” 106-50.
Ibid, “On the Theory of Light and Colours,” 12-48.
4
Cantor, Optics after Newton; Chang, “Rumford and Reflection of the Radiant Cold.”; Goldfarb, “Rumford’s
Theory of Heat.”
2
3
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No segundo capítulo analisamos em detalhes alguns dos experimentos com os quais o conde
Rumford investigou as formas da propagação do calor, que foram publicados nos documentos
que compõem o corpo documental desta pesquisa. Apresentamos aqui alguns experimentos que
fazem parte dos seguintes estudos: 1) “New experiments upon Heat”, publicado por Rumford
em 1786, em que o conde Rumford deu início às suas investigações sobre a propagação do calor
no ar e no vácuo; 2) “Experiments upon Heat”, que dá continuidade às investigações anteriores,
publicadas no artigo de 1792; 3) “Of the Management of fire and economy of fuel”, de 1797; e
4) “An Enquiry concerning the Nature of Heat, and the mode of its communication”, publicado
em 1804, considerado sua obra conclusiva. E, no terceiro capítulo, discorremos sobre as
possíveis influências do conde Rumford, bem como sobre a recepção de suas ideias no que diz
respeito aos modos de comunicação do calor.

13

Capítulo 1
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CAPÍTULO 1

Benjamin Thompson nasceu nos Estados Unidos, na cidade rural de Worburn, e morreu
em Paris aos 61 anos. Desde cedo, desenvolveu enorme interesse pela mecânica, astronomia e
filosofia natural5. Em sua juventude, recebeu apenas dois anos de educação formal na América
do Norte, longe dos principais centros de filosofia britânicos. Assim, a maior parte do
conhecimento por ele adquirido foi através de suas leituras, de forma quase autodidata6.

Figura 1: Benjamin Thompson aos trinta anos (Brown, Scientist, Soldier, Statesman, Spy Count Rumford, 33)

Ainda jovem, Thompson atuou como country schoolmaster em sua cidade natal, onde
ensinava crianças a ler, escrever e um pouco de matemática e ciência elementar. Em 1772, foi
convidado pelo ministro de Concord, New Hampshire, o Reverendo Timothy Walker (1705-

5
6

Brown, “Thompson Benjamin,” in Dictionary of Scientific Biography, 350-352.
Goldfarb, “Rumford’s Theory of Heat,” 30.
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1782), para ensinar em sua cidade7. Anos depois, ele se casou com a filha do Reverendo, Sarah
Walker Rolfe (1739-1792), com quem teve uma filha, Sarah Thompson (1774-1852), que se
tornou a primeira condessa norte americana.
Benjamin Thompson foi um ativista conservador partidário e espião da coroa britânica
durante a Revolução Americana. Por essa razão, em 1776, foi expulso dos Estados Unidos e
passou a viver na Europa, aonde chegou bem recomendado pelo governador de New
Hampshire, o que lhe permitiu rápida ascensão junto à comunidade científica daquele
continente8.
Após sua chegada, Rumford se dedicou a diferentes atividades em diversos campos de
atuação, dentre eles a política, a filantropia e a carreira militar, que lhe proporcionaram
significativa elevação social. Muito habilidoso em trabalhos manuais, ele também dedicou seu
tempo a inventos, desenvolvendo melhorias em aparelhos do uso cotidiano das classes mais
privilegiadas da época, como lâmpadas a óleo, lareiras, chaminés, janelas, vestimentas de
inverno, dentre outros.
No que diz respeito às suas investigações em filosofia natural, ele se tornou conhecido
pela história como homem de ciência e principalmente por seus estudos relativos ao calor.
Como filósofo natural, desenvolveu relevantes estudos sobre o fogo e o calor, cujos resultados
foram publicados na Philosophical Transactions9, o que lhe deu notoriedade e o fez ser
nomeado Fellow of the Royal Society of London, posicionamento elevado para um homem de
ciência naquele período10.
Rumford se destacou na sociedade aristocrata europeia. Sua sagacidade social e suas
múltiplas habilidades o fizeram ser reconhecido e ser amigo das mais importantes figuras de

7

Brown, Benjamin Thompson, 15-22.
Alves, “Benjamin Thompson (Conde Rumford) e o Experimento Da Radiação Do Frio,” 11-16.
9
Periódico científico da Royal Society of London.
10
Brown, Benjamin Thompson, 58., vide também: Thomas, “Sir Benjamin Thompson.”
8

16

seu tempo. De origem humilde, o expatriado norte-americano utilizou de suas competências em
diversas áreas do conhecimento humano para se tornar um homem de muito prestígio.
No que diz respeito ao seu título de nobreza, ele o recebeu em 1793, quando o Duque
da Baviera o sagrou Conde do Sacro Império Romano. A fim de homenagear sua cidade natal,
Benjamin Thompson adotou o nome Rumford (antigo nome da cidade de Concord) e passou a
ser conhecido como conde Rumford11.
A rotina de Rumford foi cheia de idas e vindas entre a Inglaterra e a Baviera. De acordo
com Brown, no final da década de 1790, Rumford desejava deixar o papel de cortesão na
Baviera e viver como uma figura celebrada nas principais capitais da Europa e da América.
Assim, ele não perdia oportunidades de se promover. Seus primeiros ensaios foram
presenteados a pessoas importantes em diferentes lugares: o rei e rainha da Inglaterra, Senhor
Tenente da Irlanda, Secretário da Irlanda, líder político norte-americano George Washington,
dentre outros12. Ele também trabalhou para que todos os seus escritos fossem publicados
também em língua francesa e germânica, estabelecendo relações de amizades através do contato
com alguns editores, como o editor da Bibliothèque Britannique, o químico suíço Marc August
Pictet (1752-1825), com quem estreitou laços e desenvolveu diversos trabalhos13.
Podemos dizer que o conde Rumford era muito bem relacionado. Provavelmente, foram
suas habilidades manuais e sua fama como inventor que possibilitaram seu livre acesso às altas
rodas da nobreza europeia. Isso porque seus conhecimentos técnicos sobre a construção e
melhorias de lareiras e lâmpadas de quartos e salões o fizeram frequentar a casa dos mais ricos
também nos demais países em que ele viveu e ser bastante conhecido14.

11

Brown, Benjamin Thompson, 142.
Ibid., 183.
13
Ibid. Brown, Benjamin Thompson, Count Rumford., 184.
14
Brown, Scientist, Soldier, Statesman, Spy Count Rumford, 102. Segundo Meurig Thomas, a mente fértil do
conde Rumford foi capaz de desenvolver diversas contribuições para a vida da sociedade, listadas nas seguintes
invenções: “fogão de cozinha; panela de pressão; forno de convecção; forno Rumford, vasos de lustres Rumford;
12
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A partir da imagem a seguir podemos compreender como o conde Rumford foi visto
pela sociedade em seu tempo. Nela o famoso “caricaturista” britânico James Gillray (17571815) fez clara referência às habilidades técnicas e manuais de Rumford, destacando, em sua
representação, ele ao lado de seu forno.

Figura 2: “Caricatura” do forno de Rumford por James Gillray (Brown, Scientist, Soldier, Statesman, Spy Count
Rumford, 102)

De acordo com Meurig Thomas, uma das principais contribuições do conde Rumford
como inventor ocorreu no período em que se dedicou à carreira militar na fria Baviera15.
Motivado em desenvolver melhorias nas vestimentas de inverno do exército local, Rumford
inventou o termômetro de passagem, que utilizou para investigar as propriedades isolantes do
ar contido nos interstícios das roupas de inverno16.

cafeteria de gotejamento; amortecedor de lareira; lâmpadas de óleo eficientes, fotômetro; termômetro de passagem
cilíndrico”, a esse respeito, vide: Thomas, Count Rumford and the Royal Institution.
15
Thomas, “Sir Benjamin Thompson,” 14.
16
Ibid.
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O interesse de Rumford pelos estudos relativos ao calor, provavelmente, remonta a esse
período em que esteve na Baviera. Em 1784, ele aceitou o convite do então Eleitor da Baviera,
Carl Theodore (1724-1799) para trabalhar como consultor do exército em Munique, onde
realizou seu célebre experimento do canhão. Embora este experimento seja bastante celebrado
por alguns historiadores da ciência, ele, entretanto, foi apenas o gatilho de um processo
investigativo sobre a natureza do calor que se estendeu por muitos anos. Como veremos mais
adiante, esse experimento conduziu Rumford a realizar muitos outros, que receberam diferentes
interpretações dos historiadores da ciência.
Para termos uma compreensão mais ampliada do processo de investigação de Rumford,
bem como uma visão mais contextualizada da elaboração das suas ideias, temos que retomar
não só alguns documentos originais, mas também avaliar como os estudos sobre Rumford e
suas investigações sobre o calor foram abordadas por diferentes propostas historiográficas.
Assim, neste capitulo, apresentamos alguns apontamentos a esse respeito, tendo por foco as
investigações realizadas por Rumford sobre a propagação do calor.

19

A investigação sobre a propagação do calor

Em fins do século XVIII, a concepção de calor que vigorava entre boa parte dos filósofos
naturais era aquela que compreendia o calor como um fluido ígneo imponderável, presente em
toda a matéria. Conhecida como teoria do calórico, ou teoria material do calor, ela explicava
que os fenômenos térmicos, tais como o aquecimento, o resfriamento e a dilatação dos corpos,
as mudanças de estado da matéria, a combustão, etc. eram resultado da acumulação ou perda
de fluido calórico17.
Apesar de bastante aceita entre os homens de ciência daquele período, a teoria do
calórico foi questionada pelo conde Rumford, tornando-se posteriormente o mais conhecido
dos opositores em seu tempo18. Segundo historiadores da ciência, foi através do aclamado
experimento do canhão que ele teria começado a pensar na impossibilidade de uma teoria
material do calor.
Esse famoso experimento foi realizado quando ele trabalhava para o exército da Baviera
na cidade de Munique. Ele havia observado que o contato das partes metálicas dos canhões
parecia produzir grande quantidade de calor. Isso o incentivou a realizar alguns experimentos
com vistas a avaliar se o calor produzido, ao atritar as partes metálicas dos canhões, cessava em
algum momento. E, para sua surpresa, ele constatou que a quantidade de calor produzida parecia
ser infinita, pois mesmo atritando as partes metálicas por longas horas a produção de calor não
cessava19.

Morris, “Lavoisier and the Caloric Theory.”; Brown, “The Caloric Theory of the Heat.”
Brush, “The Wave Theory of Heat,” 149.
19
Thompson, “An Experimental Inquiry,” 77-182.
17
18
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Tal constatação parecia, assim, conflitar com a teoria do calórico, pois se o calor fosse
um fluido, ao atritar as partes metálicas dos canhões por um determinado intervalo de tempo, a
produção de calor deveria cessar em algum momento, uma vez que a quantidade de fluido seria
limitada ao volume do corpo em que ele estava contido. Assim, para ele, o resultado do
experimento do canhão parecia descartar a ideia de que o calor era um fluido imponderável.
Embora esse experimento tenha tido grande significado para Rumford, visto que o
incentivou a engajar-se em suas investigações relativas à natureza do calor, não podemos
considerá-lo como crucial e decisivo no que diz respeito à teoria do calórico. Isso porque,
mesmo depois de ter realizado o experimento, os resultados desse não descartaram de vez a
teoria material do calor, nem fizeram com que Rumford reconhecesse que o calor fosse uma
manifestação de energia.
Essa ideia, provavelmente, tem origem numa afirmação feita por James Prescott Joule
(1818-1889). De fato, em 1850, Joule declarou que o experimento do canhão realizado por
Rumford teria sido uma tentativa anterior a sua de medir o equivalente mecânico do calor20.
Essa declaração provavelmente induziu estudiosos posteriores a reconhecerem o experimento
do canhão como crucial e definitivo no debate sobre a natureza do calor, conduzindo Rumford
a reconhecer o calor como forma de manifestação de energia21. Assim, ainda no século XIX,
cerca de vinte anos após Joule, John Tyndall (1820-1893) se referiu a Rumford como um profeta
da teoria cinética do calor ou mesmo de uma teoria pré-termodinâmica22. Consequentemente,
outros historiadores influenciados por Tyndall procuraram apenas contrapor os argumentos de
Rumford contra àqueles que defendiam o calórico, tendo por foco o experimento do canhão23.

Joule, “On the Mechanical Equivalent of Heat,” 61-82.
Goldfarb, “Rumford’s Theory of Heat,” 26.
22
Ibid.; Tyndall, Heat a Mode of Motion, 54.
23
Goldfarb, “Rumford’s Theory of Heat,” 26.
20
21

21

A interpretação de que Rumford é considerado herói opositor da teoria do calórico e o
precursor do equivalente mecânico do calor foi bastante difundida pelos estudiosos do século
XIX e permeou os estudos em história da ciência até meados do século XX24. Estudos realizados
por Sanborn Brown25 e W. J. Sparrow26, por exemplo, embora menos enfáticos, seguiram a
mesma linha de investigação de Tyndall, e deram ênfase não só ao experimento do canhão, mas
também às considerações de Rumford contra a hipótese da teoria do calórico27. Isso também é
notório nos manuais escolares, principalmente de física em diversos níveis, publicados no
século XX, pois, da mesma maneira, apresentam o conde Rumford como o “precursor da teoria
termodinâmica do século XIX”28.
Podemos dizer que foi só a partir da década de 1970 que foram publicados estudos que
buscaram compreender as investigações do conde Rumford a respeito da natureza do calor além
de seu experimento do canhão, levando em consideração também seus demais artigos, hipóteses
e experimentos e, principalmente, deixando de lado a ideia de que o conde Rumford fora
precursor da teoria da termodinâmica.
Dentre esses estudos, encontramos, por exemplo, a análise de Stephen Brush que propôs
resgatar uma antiga ideia relativa ao calor do século XIX. Brush procura abordar as ideias de
Rumford junto à Teoria ondulatória do Calor (ou Teoria das Ondas de Calor) que foi
relativamente popular entre os anos de 1830 e 1840 e, portanto, abrangendo um período
intermediário entre a teoria do calórico e a termodinâmica. Segundo esta perspectiva teórica, a
propagação do calor ocorreria através das ondulações de um meio etéreo circundante aos
corpos29. De acordo com Brush, Humphry Davy (1778-1829) e o conde Rumford teriam

24

Ibid.; Sharlin, The Convergent Century: The Unification of Science, 18-19; Mason, A History of Sciences, 487.
Brown, Benjamin Thompson.
26
Sparrow, Sir Benjamin Thompson.
27
Goldfarb, “Rumford’s Theory of Heat,” 26.
28
Vide, por exemplo, Nussenzveig, Curso de Física Básica, 167; Tipler, Física Para Cientistas e Engenheiros,
600.
29
Brush, “The Wave Theory of Heat,”145; Goldfarb, “Rumford’s Theory of Heat,” 34.
25
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formulado uma nova hipótese em princípios do século XIX cujos desdobramentos conduziriam
à teoria ondulatória do calor.
A partir daí outros estudos passaram a considerar a hipótese do conde Rumford de que
o calor era uma ondulação num fluido etéreo. Stephen Goldfarb, por exemplo, em seu estudo
publicado em 1977, procurou, por meio de um corpo documental mais amplo, que incluiu outros
trabalhos além daqueles em que o conde publicou sobre o experimento do canhão, propor novas
análises baseando-se principalmente no artigo publicado por Rumford em 1804, intitulado “An
Enquiry concerning the Nature of Heat, and the mode of its communication”30.
Esse artigo, no qual Rumford parece ter delineado sua hipótese ondulatória do calor
admitindo a existência de um fluido etéreo, foi analisado por Goldfarb juntamente com outro,
publicado em 1786, intitulado “New experiments upon Heat”, onde Rumford descreveu os
resultados dos experimentos relativos à propagação do calor no vácuo.
Podemos dizer que, ao considerar esses dois trabalhos como parte de uma mesma
investigação, o estudo de Goldfarb reconstrói parte do processo experimental que conduzira
Rumford a elaborar sua teoria ondulatória do calor. Contudo, ficou à margem das análises de
Goldfarb os demais trabalhos de Rumford publicados entre 1786 e 1804, que consideramos
interessantes e que contribuem para uma compreensão mais ampla dos caminhos que ele
percorrera até chegar à formulação de sua teoria. Assim, apesar de ter considerado o artigo “Of
the Propagation of Heat in Fluids”31, publicado em 1798, no qual Rumford também apresentou
resultados de suas investigações acerca da propagação do calor na água, Goldfarb não leva em
consideração outros trabalhos em que Rumford discorre sobre a propagação do calor no ar, que,

30
31

Goldfarb, “Rumford’s Theory of Heat."
Thompson, “Of the Propagation of Heat in Fluids,” 233-337.
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como veremos adiante, fez parte do processo que conduziu Rumford a pensar a propagação do
calor num fluido etéreo.
Podemos dizer que o estudo de Goldfarb, diferentemente de outros anteriores, buscou
contextualizar as investigações experimentais de Rumford relativas ao calor, ampliando o
número de documentos a serem analisados e não se restringindo apenas àquele referente ao
experimento do canhão de 1798. Entretanto, ele anacronicamente sugere que Rumford teria
sido um dos idealizadores da Teoria das Ondas de Calor32.
É difícil admitir que Teoria das Ondas de Calor tenha se derivado dos trabalhos de
Rumford, já que os defensores dessa hipótese, como observa Chang, raramente fizeram
referências ao conde33. Mas devemos aqui considerar um importante ponto abordado por
Goldfarb em seu estudo. Segundo ele, teria sido entre o período compreendido entre 1786 e
1804 que Rumford teria começado a especular sobre o fluido etéreo e que essa ideia teria partido
dos escritos de dois filósofos naturais: Herman Boerhaave (1668- 1738) e Thomas Young
(1773-1829).
Goldfarb associa o éter do conde Rumford à noção de fogo de Boerhaave, supondo que
ele teria se inspirado nos escritos daquele. De fato, Rumford parece ter iniciado seus estudos a
respeito do calor a partir da leitura da obra de Boerhaave, pois afirma que: “Desenvolver
experimentos sobre o calor sempre foi um dos meus trabalhos mais agradáveis. Este assunto já
começou a chamar minha atenção quando, aos meus dezesseis anos, li o admirável Treatise on
Fire de Boerhave.34” Assim, de acordo com Goldfarb, apesar de a concepção de fogo de
Boerhaave ter servido de fonte para a teoria do calórico, a noção de fogo de Boerhaave teria
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fornecido a ele o modelo de uma substância quase material que preenchia os espaços entre as
partículas dos corpos35.
Goldfarb também relacionou as investigações de Rumford sobre os modos de
propagação do calor no éter a dois artigos publicados cerca de quatro anos antes da apresentação
formal de Rumford de suas ideias no artigo “An Enquiry concerning the Nature of Heat, and
the mode of its communication”36. Trata-se dos trabalhos de William Herschel (1738-1822) e
Thomas Young publicados em 1800 na Philosophical Transactions.
Em “Experiments on the Refrangibility of the Invisible Rays of the Sun”37, Herschel
apresentou algumas conclusões sobre a natureza da luz e do calor. De acordo com os resultados
de seus experimentos, haveria uma conexão entre a transmissão da luz e do calor, que
possivelmente seriam manifestações do mesmo fenômeno. No mesmo volume, Thomas Young
publicou seu celebrado artigo a respeito de sua teoria ondulatória da luz, em “Outlines of
Experiments and Inquiries Respecting Sound and Light”38, onde concluía que a propagação da
luz ocorreria através de ondulações em um meio etéreo luminoso. Com base nesses dois artigos,
Goldfarb conclui que Rumford teria sido influenciado pelos estudos de Herschel e Young, o
que o teria levado a associar os fenômenos do calor aos da luz39. Desse modo, não só Rumford
teria passado a estabelecer uma analogia entre luz e calor, mas também se inspirado nas ideias
de Young no que diz respeito à propagação do calor num fluido etéreo.
Contudo, se considerarmos que, em 1796, portanto quatro anos antes da publicação dos
trabalhos de Herschel e Young, Rumford teve acesso ao An Essay on Fire de Pictet, em que são
apresentados diversos experimentos sobre o calor radiante, podemos dizer que a ideia de
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estabelecer uma analogia entre luz e calor não foi exclusivamente influenciada pelo artigo de
Herschel40. No que diz respeito ao fluido etéreo, é bem provável que Rumford tenha sido
influenciado por Young, uma vez que ambos eram próximos e mantinham contato na Royal
Institution41.
Entretanto, este é um ponto em que os historiadores da ciência não parecem estar de
acordo. Alguns historiadores concordam com essa possível conexão entre a hipótese do éter
publicada por Rumford em 1804 e a ideia do éter luminoso de Thomas Young de 1800. Mas
historiadores como Hasok Chang, por exemplo, afirmam que é impossível saber
definitivamente de quem partiu a ideia. Em seu estudo sobre o experimento do conde Rumford
sobre a aparente radiação do frio, Chang admite ser difícil estabelecer o possível sentido da
influência, ou seja, se poderia ser possível que Young tivesse sido influenciado pelo conde
Rumford e não o oposto42.
Assim, para tentar resolver essa questão, não só Chang, mas também Evans e Popp,
procuraram analisar detalhadamente alguns experimentos publicados por Rumford no artigo
“An Enquiry concerning the Nature of Heat, and the mode of its communication” com vistas a
compreender melhor as conexões entre seus experimentos, suas conclusões e suas possíveis
fontes teóricas relativas à ideia de calor radiante.
Evans e Popp, por exemplo, investigaram os trabalhos do conde acerca do experimento
da radiação do frio, segundo uma perspectiva que contemplou as considerações de Rumford a
respeito do éter como o meio de propagação do calor43. Assim, apesar de menos conhecido do
que o experimento do canhão, foi a partir de suas conclusões desenvolvidas através do
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experimento da radiação do frio que Rumford provavelmente avançou em suas investigações
sobre o calor.
Rumford teve acesso à ideia desse experimento em 1796, ao receber do filósofo natural
suíço Pictet um livro de sua autoria, que redefiniu os interesses de sua pesquisa a respeito da
propagação do calor. O livro de Pictet, An Essay on Fire44, publicado em 1790, tratava em seus
nove capítulos de diversos assuntos referentes ao estudo do comportamento do calor. Em muitos
desses capítulos, Pictet trata de temas e assuntos que coincidiam com os interesses de Rumford
e, provavelmente, por essa razão ele enviou seu livro para o conde, que posteriormente se tornou
um grande amigo.
Em An Essay on Fire, Pictet se dedicou às investigações acerca do calor radiante,
descrevendo experimentos e apresentando interessantes conclusões a respeito do calor que se
manifestava de forma semelhante à luz. O interesse do conde Rumford pela ideia de calor
radiante foi tamanho, que a partir de 1796 ele passou a considerá-la em suas investigações,
realizando novos experimentos45.
Dentre todos os experimentos apresentados por Pictet em seu livro, Rumford destacou
o experimento da aparente radiação do frio como o mais interessante. Anos depois Rumford
procurou replicar o experimento, que consistia em analisar a reflexão das radiações de calor e
frio em espelhos côncavos. Suas conclusões a respeito desse experimento e os desdobramentos
gerados a partir dele foram publicados no artigo “An Enquiry concerning the Nature of Heat,
and the mode of its communication”46, juntamente com as considerações finais de Rumford a
respeito do calor47.
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Historiadores da ciência, tais como Evans e Popp e, recentemente, Hasok Chang,
debruçaram sobre o experimento da radiação do frio e procuraram analisar as possíveis
implicações dele no desenvolvimento da concepção do calor do conde Rumford. Em suas
análises, tanto Evans e Popp quanto Chang procuraram examinar outros experimentos do conde
Rumford publicados no artigo “An Enquiry concerning the Nature of Heat, and the mode of its
communication”, destacando aqueles que foram inspirados no experimento da radiação do frio
e no conceito de calor radiante.
Esses dois trabalhos foram importantes por proporcionarem diferentes enfoques aos
estudos de Rumford, quando desenvolveram uma investigação dedicada a experimentos, até
então, pouco ou nunca investigados pelos historiadores da ciência e que fizeram parte da
construção da hipótese do conceito de calor de Rumford. Entretanto, devemos levar em conta
que as investigações de Rumford sobre a natureza do calor foram iniciadas muito antes da
publicação do artigo de 1804 e que outros trabalhos também devem ser considerados na análise
para que tenhamos uma completa compreensão do processo que levou o conde Rumford a
desenvolver a ideia de calor como ondulações num fluido etéreo.
Assim, podemos em certa medida concordar com os estudos desenvolvidos por G. N.
Cantor48 e Stephen Goldfarb49, além de Hasok Chang50, que sugerem existir uma relação direta
da influência dos trabalhos publicados por Young a respeito de sua teoria ondulatória da luz em
180051. Partindo das investigações relativas ao calor radiante, esses estudos parecem apontar de
forma positiva para uma mútua influência das ideias de Young e de Rumford.
Decerto, foi somente após as publicações dos trabalhos de Young, notoriamente no
artigo intitulado “An Enquiry concerning the Nature of Heat, and the mode of its
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communication”, publicado em 1804, que Rumford passou a considerar o fluido etéreo de
forma mais explícita em suas investigações sobre a natureza do calor52. Contudo, não parece
existir evidência de que foi apenas ao ler os trabalhos de Young que ele passou a considerá-la
em sua teoria, já que o conde não fez referência aos trabalhos de Young neste mesmo artigo.
Por outro lado, também não encontramos evidências de que Rumford teria aceito a ideia de
fluido etéreo antes de Young publicar seu artigo, visto que nunca foi explícito a esse respeito
até então.
Na biografia de Rumford de 1977, Sanborn Brown53 afirma que a mais antiga menção
de Rumford ao fluido etéreo teria ocorrido por volta de 25 de novembro de 1801, quando ele
discutira sobre a natureza do calor num círculo de mulheres instruídas, onde estavam Madame
Lavoisier54 (1758-1836) e Albertine Necker de Saussure (1766-1841). Se essa for a menção
mais antiga, é bem provável que Rumford passou a especular sobre o éter logo após a publicação
do trabalho de Young em 1800. Contudo, encontramos um trabalho mais antigo onde Rumford
parece ter feito menção a respeito da existência de um possível fluido etéreo por onde o calor
se propagaria. Apesar de esse ser um artigo razoavelmente conhecido, estranhamente não há
estudos de sua relação com a elaboração de sua teoria ondulatória do calor. Trata-se de um
trecho de um artigo publicado em 1797 em que Rumford afirma que:

“A seda pode, portanto, não apenas ter destruído completamente o poder de condução
do ar, mas também deve ter, ao mesmo tempo, comprometido sensivelmente aquele
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fluido etéreo que, provavelmente, ocupa os interstícios do ar, e que serve para conduzir
o calor através do vácuo de Torricelli(...)55”

Embora ele não pareça estar muito seguro a esse respeito, uma vez que afirma, no
mesmo artigo, não querer se prolongar demais sobre esse assunto por se tratar de “um fluido
cuja existência é duvidosa”56, podemos, com base neste excerto, admitir que, diferentemente
do que afirmam alguns historiadores, Rumford já especulava sobre a existência de fluido etéreo
por onde o calor se propagaria antes mesmo da publicação dos trabalhos de Young.
Para podermos apreciar melhor quando e de que maneira Rumford passou a especular
sobre o fluido etéreo, realizamos um levantamento preliminar de seus estudos relativos à
natureza do calor e constatamos que a ideia de fluido etéreo foi desenvolvida ao longo de quase
vinte anos. Assim, selecionamos neste trabalho quatro trabalhos de Rumford que parecem
corresponder a quatro momentos de investigação, a saber: 1)“New experiment upon Heat”
(1786); “Experiment upon Heat” (1792); 3) “Of the Management of fire and economy of fuel”
(1797); e 4) “An Enquiry concerning the Nature of Heat, and the mode of its communication”
(1804).
“New experiment upon Heat” foi publicado em 1786 na Philosophical Transactions e
lido pela primeira vez em 9 de março de 1786 em carta endereçada ao Sir. Joseph Banks (17431820)57. Nesse artigo, Rumford apresentou seus primeiros experimentos referentes ao estudo
da propagação do calor.
O principal intuito de Rumford nesse trabalho foi investigar a respeito da propagação
do calor no vácuo e também no ar. Ele constatou que o vácuo conduzia calor e utilizou-o para
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investigar sobre as propriedades condutivas do ar. A partir desse trabalho, Rumford fez suas
primeiras considerações a respeito da propagação do calor no ar sem, no entanto, apresentar
qualquer conclusão sobre o assunto e, portanto, sem formular nenhuma hipótese que explicasse
as formas de propagação de calor.
Consideramos que esse trabalho marcou um importante momento no processo de
investigação a respeito da propagação do calor, pois nele Rumford apresenta importantes
conclusões sobre da propagação do calor no vácuo. Porquanto, posteriormente à publicação
desse trabalho, Rumford explicou a propagação do calor no vácuo através do fluido etéreo que
preencheria todo o espaço aparentemente vazio.
O segundo artigo, “Experiment upon Heat”, foi publicado em 1792 na Philosophical
Transactions e lido pela primeira vez em 19 de janeiro de 1792 em carta endereçada ao Sir.
Joseph Banks58. Nesse artigo o conde Rumford inicialmente deu continuidade aos experimentos
desenvolvidos no trabalho anterior. Motivado por suas pesquisas úteis à vida cotidiana e por
seu interesse teórico sobre a propagação do calor, ele elaborou experimentos a fim de investigar
o poder de não condução do ar, isto é, a sua capacidade de resistir à passagem do calor a fim
de aprimoramento de vestimentas para o inverno.
Para a realização de novos experimentos, Rumford aprimorou o aparato experimental
utilizado para o trabalho anterior e construiu o termômetro de passagem, instrumento que foi
utilizado para mensurar o calor propagado pelo ar e por outros diversos materiais, normalmente
utilizados para a confecção de roupas de frio.
Esses experimentos foram idealizados com vistas a compreender como se dava a
propagação do calor no ar. Para tanto, Rumford considerou neles dois tipos de ar: o ar livre (ou
ar atmosférico) e o ar confinado (presente nos interstícios dos tecidos das vestimentas de
inverno). Esses “ares” foram investigados porque, de acordo com suas observações anteriores,
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cada um deles parecia possuir diferentes poderes (powers) de condução, uma vez que o ar livre
permitia a propagação do calor e o ar confinado era um bom não condutor e impedia a passagem
do mesmo.
Do ponto de vista teórico, esses experimentos fizeram Rumford concluir que o ar,
diferentemente dos outros materiais, sólidos e até outros fluidos, permitia a passagem do calor
não através do movimento de suas partículas, mas pelo deslocamento de suas partes devido à
rarefação do ar aquecido, o que parecia indicar que não se propagava de partícula a partícula.
O artigo “Of the Management of fire and economy of fuel” foi publicado em 1797, e
nele Rumford se dedicou a diversos temas associados ao estudo da propagação do calor.59 Nessa
pesquisa, como veremos mais adiante, nos dedicamos ao estudo dos capítulos II e III desse
trabalho, pois eles revelam pontos importantes que marcaram outro importante momento na
trajetória de Rumford em suas investigações sobre a propagação do calor.
Neste artigo notamos algumas mudanças nas ideias de Rumford a respeito das formas
de propagação do calor, influenciadas provavelmente pela leitura e estudo do livro An essay on
Fire de Pictet. Rumford apresenta nesse trabalho uma nova ideia a respeito da propagação do
calor, tratando-a de forma análoga à propagação da luz, e distingue, no capítulo II, duas formas
de propagação do calor. A primeira delas, a maior em proporção, é por ele identificada ao
movimento do ar que já havia sido investigado anteriormente. A segunda, emitida pelos corpos
quentes em menor proporção, foi por ele associada ao calor radiante.
No capítulo III, Rumford discorre sobre a propagação do calor no ar presente nos
interstícios dos tecidos utilizados na confecção de vestimentas, tecendo suas primeiras
considerações a respeito de um fluido etéreo hipotético neles presente e também no vácuo, que
permitiriam a passagem do calor nesses meios.
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Podemos dizer que neste artigo Rumford aponta para dois importantes momentos de
suas investigações sobre a propagação do calor. No primeiro deles, ele considerou pela primeira
vez a existência do calor radiante que passou a fazer parte de suas investigações sobre a
propagação do calor e que foi investigado detalhadamente em seu trabalho de 1804. E, num
segundo momento, ele desenvolveu pela primeira vez conjecturas a respeito do fluido etéreo,
que ele discutiu e foi mais enfático também no trabalho publicado em 1804.
O artigo “An Enquiry concerning the Nature of Heat, and the mode of its
communication” foi publicado em 1804 na Philosophical Transaction. Foi nesse artigo que
Rumford publicou suas considerações finais a respeito da natureza da propagação do calor60.
Nele podemos constatar que Rumford retomou algumas de suas ideias anteriores a respeito do
calor e reconsiderou outras. De suas ideias retomadas nesse trabalho consta aquela em que ele
compreende duas formas possíveis para a propagação do calor. Contudo, nesse artigo, ele
conclui que a proporção de calor emitido pela forma radiante é maior do que aquela emitida
pelo ar.
Nesse artigo, ele menciona o uso de um instrumento, o termoscópio, que foi criado por
ele para mensurar as proporções de calor oriundas de diferentes fontes. A partir dos resultados
observados, Rumford procura demonstrar a existência real do calor radiante. Assim, a partir
dessa nova constatação e dos resultados obtidos em seu primeiro trabalho, que indicara o vácuo
como meio de propagação do calor, Rumford introduz definitivamente a ideia de fluido etéreo,
avançando para a ideia de que o calor radiante seria oscilações ou vibrações no éter circundante
a toda a matéria. Como veremos no próximo capítulo, esses quatro momentos fazem parte de
um longo percurso de investigação que culminou na elaboração de uma possível teoria
ondulatória do calor.
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CAPÍTULO 2

Investigações sobre a propagação do calor no vácuo e no ar

A primeira comunicação de Rumford acerca das investigações da natureza da
propagação do calor foi publicada em 1786 na Philosophical Transactions no artigo intitulado
“New Experiments upon Heat”.61 O despertar de suas investigações sobre esse assunto
determina dois importantes momentos de sua pesquisa: seus experimentos a respeito da
propagação do calor no vácuo e suas investigações sobre as propriedades de certos materiais e
suas capacidades de impedir a comunicação do calor.
Rumford iniciou suas investigações sobre a comunicação (ou propagação) do calor a
partir de experimentos sobre comportamento do vácuo de Torricelli62. No início de seu artigo,
ele justificou sua relevância no que diz respeito à aquisição de novos conhecimentos sobre o
comportamento do calor na natureza, afirmando que:

“Eu finalmente dei início a uma série de experimentos sobre o calor que tenho
contemplado por muito tempo; eu já fiz uma descoberta que, se não é nova para vocês,
é perfeitamente assim para mim, e que eu penso poder levar a um conhecimento
adicional a respeito da natureza do calor. 63”

Thompson, “New Experiments upon Heat,” 273-304.
O Vácuo de Torricelli seria o vazio obtido através de um barômetro, estaria localizado entre a superfície da
coluna de mercúrio e a extremidade superior do tubo barométrico. Para os estudiosos do período, este seria o vácuo
perfeito e completo, vide “Torricellian Vacuum”, in A Philosophical and Mathematical Dictionary, org. Charles
Hutton, 523.
63
Thompson, “New Experiments upon Heat,” 273.
61
62

35

Seu interesse sobre a comunicação do calor no vácuo de Torricelli foi despertado por
suas investigações iniciais a respeito da propagação do calor nos mais diferentes meios. De
acordo com Rumford, ao observar o comportamento análogo dos fenômenos associados à
propagação do calor com aqueles referentes ao comportamento dos fenômenos elétricos nos
mais diferentes meios, ele chegou à conclusão de que o calor e o fluido elétrico se propagariam
de forma semelhante também no vácuo de Torricelli. Assim, ele observou que:

“Examinando o poder condutor do ar, e de vários outros fluidos e corpos sólidos,
no que diz respeito ao calor, fui levado a examinar o poder de condução do vácuo de
Torricelli. A partir da impressionante analogia entre o fluido elétrico e o calor a respeito
de seus condutores e não condutores (tendo descoberto que os corpos, em geral, que são
maus condutores de fluido elétrico, são também maus condutores de calor), fui levado
a imaginar que o vácuo de Torricelli, que é conhecido por permitir uma pronta passagem
para o fluido elétrico, também proporciona uma pronta passagem para o calor. 64”

Dessa forma, Rumford considerou que, assim como o fluido elétrico, que era capaz de
se propagar no vácuo de Torricelli, o calor, por ter comportamento semelhante para todos os
outros meios, também deveria se propagar neste meio.
Nessa passagem, devemos observar dois pontos que consideramos importantes. O
primeiro diz respeito à intenção de Rumford em classificar os materiais investigados em
“condutores” e “não condutores” de calor. A esse respeito, é preciso aqui considerar que,
posteriormente, Rumford dedicou grande parte de suas investigações da natureza dos materiais
aqui classificados. O segundo, se refere à realização do experimento num vácuo. E aqui é
importante compreender que nos trabalhos em que Rumford realizou experimentos com o
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vazio, ele nunca foi explícito em sua compreensão a respeito da natureza desse vazio. A esse
respeito, sabemos que, em fins do século XVII, havia outras maneiras de se produzir um espaço
vazio de ar. Assim, o que ficou claro em seus escritos foi que Rumford optou em realizar seus
experimentos no vácuo de Torricelli, isto é, num espaço esvaziado de ar produzido por meio de
um barômetro65.
No que diz respeito às razões pelas quais ele decidiu realizar experimentos no vácuo de
Torricelli, ele afirma:

“[no que diz respeito a]Os experimentos comuns de aquecimento e resfriamento
dos corpos sob receptor de bomba de ar, eu concluí ser inadequados para determinar
essa questão; não apenas por consideração da impossibilidade de fazer um vazio de ar
perfeito por meio dessa bomba; mas também pela quantidade de vapor úmido, que
exalando do couro úmido e do óleo usado na máquina, expande sob o receptor, e o
preenche com um fluido molhado, que embora extremamente raro, é ainda capaz de
conduzir uma grande quantidade de calor: eu, portanto, recorri a outros arranjos. 66”

Um instrumento largamente utilizado nesse período para produzir vácuo era a bomba
de ar. Contudo, Rumford não considerou eficazes as máquinas de produzir vácuo, pois o espaço
vazio assim, por ser imperfeito, poderia interferir nos resultados67. Dessa forma, o vácuo de
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Torricelli ou vazio barométrico parecia ser a opção mais viável. Sendo assim, na primeira etapa
da montagem de seu experimento que buscava investigar a propagação no vácuo de Torricelli,
Rumford construiu um tubo barométrico a partir de um termômetro, conforme ilustrado na
figura número 3, retirada de seu artigo:

“Eu peguei um termômetro, não preenchido; o diâmetro de seu bulbo (que era
globular) tinha apenas metade de uma polegada, medida de Paris, e o fixei no centro de
uma bola de vidro oca de diâmetro 1 ¼ polegada de Paris, de tal maneira que o pequeno
gargalo ou abertura da bola, sendo soldado rapidamente ao termômetro a 7 ½ linhas
acima de seu bulbo; o bulbo do termômetro permaneceu fixado no centro da bola, e
consequentemente foi cortado de toda comunicação com o ar externo. Na base da bola
de vidro foi fixado um tubo ou ponto oco, que projetado para fora foi soldado à
extremidade de um tubo barométrico comum de aproximadamente 32 polegadas de
comprimento, e por meio dessa abertura, o espaço entre a superfície interna da bola de
vidro e o bulbo do termômetro foi preenchido com mercúrio quente, que havia sido
anteriormente liberado de ar e umidade por ebulição.68”
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Figura 3: Aparelho construído por Rumford para verificar a passagem do calor através do vácuo de Torricelli.
Tratava-se de um tubo barométrico construído a partir de um termômetro circundado com uma bola de vidro.
(Thompson, “New Experiments upon Heat,” 302.)

Inicialmente, Rumford tinha um termômetro globular vazio, conforme figura 4, ou seja,
sem mercúrio, e uma bola de vidro oca também vazia, conforme figura 5. A extremidade
globular do termômetro foi encaixada na bola de vidro e logo após o gargalo da bola de vidro
foi soldada ao termômetro, mantendo o aparato fixo e impedindo a passagem de ar por aquela
passagem, conforme figura 3.
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O passo seguinte consistiu em produzir o vácuo de Torricelli no espaço circundante ao
termômetro, ou seja, dentro da bola de vidro.

Figura 4: Termômetro vazio de mercúrio. (Thompson, “New Experiments upon Heat,” 302. - Figura adaptada)

Figura 5: Bola de vidro oca. (Thompson, “New Experiments upon Heat,” 302. - Figura adaptada)
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Para isso, na extremidade superior da bola de vidro, foi feito um pequeno orifício por
onde Rumford encaixou um pequeno tubo, conforme a figura 6. Dando seguimento a sua
montagem, Rumford introduziu na bola de vidro, através do pequeno tubo anexo, certa
quantidade de mercúrio quente até que todo o espaço dentro da bola de vidro ficasse preenchido
completamente com o metal líquido.

Figura 6: Local do orifício pelo qual o tubo para a inserção do mercúrio foi introduzido. (Thompson, “New
Experiments upon Heat,” 302.)

Após concluir essa etapa, Rumford seguiu adiante para o passo mais importante para a
produção do barômetro, a inversão do aparato, ou seja, ele virou a montagem de cabeça para
baixo:

“A bola, e também o tubo barométrico preso a ela, sendo preenchida com
mercúrio, o tubo foi cuidadosamente invertido, e sua abertura foi colocada em uma
tigela onde havia uma quantidade de mercúrio. O instrumento agora tornou-se um
barômetro, e o mercúrio que desce da bola (que estava agora superior) deixou o espaço
que circunda o bulbo do termômetro livre de ar. 69”
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Após a retirada do ar do espaço circundante ao bulbo do termômetro, Rumford selou o
orifício para que o ar não adentrasse novamente:

“O mercúrio saiu totalmente da bola de vidro do tubo, e tendo afundado em um
tubo de 28 polegadas de altura (sendo a altura do mercúrio num barômetro comum nesse
momento) com uma lâmpada e uma zarabatana eu fundi um tubo junto, ou selei
hermeticamente, aproximadamente três quartos de uma polegada abaixo da bola, e
cortando-o no mesmo lugar com uma lâmina fina, eu separei a bola do longo tubo
barométrico. 70”

Dessa forma, Rumford pôde utilizar seu aparato para seu fim desejado, ou seja, utilizar
o termômetro contido na bola de vidro para investigar a possibilidade de o calor chegar até tal
termômetro apenas passando pelo vácuo de Torricelli circundante a ele:

“[com] O termômetro sendo preenchido posteriormente com mercúrio de
maneira comum, eu agora possuo um termômetro em que o bulbo foi confinado no
centro de um vácuo de Torricelli, e que serviu ao mesmo tempo como corpo a ser
aquecido e como um instrumento para medir o calor comunicado. 71”

A partir dessa montagem seria possível a realização do experimento, o vazio contido no
interior da bola de vidro teria seu comportamento investigado no que diz respeito à propagação
do calor e o termômetro, agora preenchido com mercúrio, de forma adequada, poderia mensurar

70
71

Ibid.
Ibid.

42

possíveis passagens de calor através de indicações da variação da altura de coluna de mercúrio
graduada na escala termométrica Réaumur.72
Concluída a montagem, Rumford iniciou seu primeiro experimento com o aparato assim
construído. A descrição de seu primeiro experimento, realizado a partir dessa montagem para
verificar a possível comunicação do calor no vácuo de Torricelli contido no espaço entre o
bulbo do termômetro e a bola de vidro, foi expressa da seguinte forma:

“Experimento Nº 1
Com esse instrumento, eu fiz o seguinte experimento. Tendo mergulhado [o
termômetro] em um vaso preenchido com água, aquecida a uma temperatura de 18 graus
da escala Reaumur, o segurei para que permanecesse lá até que ele tivesse adquirido a
temperatura da água, ou seja, até que o mercúrio, confinado no termômetro, ficasse a
18º(...)73”

Rumford utilizou a temperatura inicial para as análises das possíveis variações da altura
da coluna de mercúrio que partiria da temperatura 18º Re, ou seja, aproximadamente 22,5ºC.
Para isso, ele mergulhou todo o instrumento, isto é, termômetro e bola de vidro, em uma bacia
de água que se encontrava na temperatura desejada até que a coluna de mercúrio indicasse
18ºRe. Com esse procedimento, ele garantia que todas as diferentes partes de seu instrumento
estivessem à mesma temperatura, ou seja, que o termômetro e a bola de vidro estivessem em
equilíbrio térmico.
Após ter garantido o equilíbrio térmico em seu aparato, Rumford voltou-se para a etapa
seguinte de seu experimento, onde ele mergulhou apenas a bola de vidro em água fervente.
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A escala de temperatura Réaumur (°Ré, °Re, °R) foi elaborada no século XVIII pelo francês René Antoine
Ferchault de Réaumur (1683-1757). Seus pontos fixos são a temperatura de congelamento (0°Re) e de ebulição da
água (80°Re), vide Klein, The Science of Measurement, 315.
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“(...)eu o retirei desse vaso [o termômetro com a bola de vidro] e o mergulhei
abruptamente em um vaso com água fervente, e, segurando-o na água (que foi mantido
constantemente fervendo) pela extremidade do tubo, de tal maneira que a bola de vidro,
no centro do que estava o bulbo do termômetro, estava recentemente submergida, eu
observei o número de graus que o termômetro de mercúrio aumentou em diferentes
períodos de tempo, contando do momento de sua imersão. Assim, depois de ter
permanecido na água fervente por 1 min. 30 seg, eu descobri que o mercúrio tinha
elevado de 18º para 27º. Depois de 4 minutos passados, ele tinha aumentado para 44º
9

2

; e no fim de 5 minutos ele tinha aumentado para 48º10 . 74”

10

De acordo com Rumford, qualquer variação de temperatura indicada pela coluna de
mercúrio do termômetro seria resultado apenas do calor comunicado no espaço interior da bola
de vidro, pois o termômetro em si não estava em contato com a água fervente. Assim, como
dentro da bola de vidro não havia ar, mas um vácuo, Rumford foi levado a concluir que o calor
poderia se propagar também através do vácuo de Torricelli.
Após esse experimento, Rumford realizou um segundo, que descreveu da seguinte
maneira:

“Experimento Nº 2
Tirando o [termômetro] agora para fora da água fervente eu o deixei resfriando
gradualmente no ar, e depois disso ele tinha atingido a temperatura da atmosfera, que
era de 15º (o tempo sendo perfeitamente bom), eu rompi um pequeno pedaço do ponto
de um pequeno tubo que permaneceu na base da bola de vidro, onde tinha sido

74

Ibid., 276.

44

hermeticamente fechado, e claramente o ar atmosférico imediatamente invadiu a bola.
A bola que circundava o bulbo do termômetro sendo agora preenchida com ar (ao invés
de estar esvaziado de ar, como ele estava no experimento mencionado anteriormente),
eu novamente selei hermeticamente a extremidade do tubo pequeno na base na bola de
vidro, e por esse meio, cortei toda a comunicação entre o ar confinado na bola e o ar
externo; e com o instrumento preparado eu repeti o experimento mencionado
anteriormente; isto é, eu o coloquei na água aquecida a 18º, e quando ele atingiu a
temperatura da água, eu o mergulhei na água fervente e observei o tempo de ascensão
do mercúrio no termômetro. 75”

Neste segundo experimento, Rumford realizou apenas uma pequena mudança no
aparato do experimento Nº1. Ele rompeu o lacre na extremidade da bola de vidro oposta ao
termômetro, indicado na figura 6, permitindo, dessa forma, a entrada de ar atmosférico na bola
de vidro, que circundou o bulbo do termômetro, selando novamente o instrumento. Em seguida,
ele procedeu da mesma forma que no Experimento Nº 1, a fim de analisar as variações
ocasionadas pela entrada do ar. Assim, inicialmente colocou o aparato em contato com água
em 18º Re até o equilíbrio térmico e depois, abruptamente, em água fervente a 80º Re.
A partir do experimento Nº 2, Rumford anotou as temperaturas atingidas em seus
respectivos intervalos de tempo e construiu a tabela a seguir (figura 7):
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Figura 7: Tabela que relaciona as elevações de temperatura do termômetro circundado pela bola de vidro
preenchida por ar em seus respectivos intervalos de tempo. (Thompson, “New Experiments upon Heat,” 277.)

A tabela foi organizada em duas colunas. Na primeira delas Rumford anotou o intervalo
de tempo, em minutos e segundos, decorrido para as elevações. Na segunda coluna, ele anotou
o calor adquirido pelo termômetro, mensurado através das variações de temperaturas acusadas
pelo termômetro circundado por ar, submetido a presença de uma fonte de calor, isto é, água
fervente a 80ºRe.
Da mesma forma que o experimento anterior, as análises iniciaram a 18º Re e foram
anotadas em diferentes pontos, ainda enquanto a bola de vidro permanecia na água fervente. A
primeira temperatura anotada foi 27º Re, da mesma maneira que no experimento Nº 1, contudo,
dessa vez o intervalo de tempo para o aquecimento foi 45 segundos, ou seja, em um intervalo
menor do que no outro experimento realizado no vácuo de Torricelli:

“Do resultado desses experimentos, parece evidente que o vácuo de Torricelli,
que permite a passagem do fluido elétrico, está longe de ser um bom condutor de calor,
é muito pior do que o ar comum, que de si mesmo é reconhecido entre os piores: porque
nesse último experimento, quando o bulbo do termômetro estava circundado por ar e o
instrumento foi mergulhado na água fervente, o mercúrio elevou de 18º a 27º em 45
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segundos; mas no último experimento, quando ele foi colocado no vácuo de Torricelli,
ele precisou, para permanecer na água quente, de 1 minuto e 30 segundos = 90 segundos
para adquirir o grau de calor. No vácuo de Torricelli ele precisou de 5 minutos para
2

elevar até 48º 10; mas no ar ele aumentou a essa altura em 2 minutos e 40 segundos; e a
proporção de tempo nessas observações é aproximadamente a mesma, como aparece na
tabela seguinte. 76”

Rumford concluiu que o vácuo de Torricelli, apesar de ser um bom condutor de fluido
elétrico, não era, porém, um bom condutor de calor. Ao contrário, seu poder de não condução
era maior do que o do ar comum.
Apesar de parecer relevante às investigações acerca das razões que levam o vácuo de
Torricelli a ser um condutor de calor, Rumford não fez conclusões a respeito desse fenômeno.
De fato, nesse artigo, Rumford não fez considerações dos processos do calor. De fato, o que é
notório nestes experimentos, é que ele parece estar apenas preocupado em investigar e
classificar os diferentes materiais segundo seus poderes de condução.
Dessa forma, a partir dos experimentos seguintes descritos nesse artigo, Rumford
buscou elaborar formas de classificar os materiais em condutores e não condutores de acordo
com o poder de condução de cada um deles.
Para tanto, Rumford buscou comparar os poderes de condução dos meios investigados
nos experimentos Nº 1 e Nº 2, e apresentou numa tabela (figura 8) os intervalos de tempo de
aquecimento proporcionado nos diferentes meios:
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Figura 8: Tabela que relaciona as elevações de temperatura do termômetro circundado pela bola de vidro
preenchida pelo vácuo de Torricelli e compara com as elevações de temperatura do termômetro circundado pela
bola de vidro preenchida com ar em seus respectivos intervalos de tempo. (Thompson, “New Experiments upon
Heat,” 278.)

Rumford organizou a tabela indicada na figura 8 de modo que fosse possível realizar as
comparações entre os intervalos de tempo decorridos nas elevações de temperatura através do
vácuo de Torricelli e pelo ar.
Nos dois experimentos os termômetros foram mergulhados em água fervente. Na tabela
consta os valores referentes ao experimento Nº 1, ou seja, dos intervalos de tempo decorridos
para as elevações de temperatura através do vácuo de Torricelli e os valores referentes ao
experimento Nº 2, dos intervalos de tempo decorridos para as elevações de temperatura através
do ar.
A fim de investigar mais aspectos da propagação do calor nesses dois meios, Rumford
realizou outros experimentos da mesma natureza, descritos baixo.

“Experimentos 3, 4, 5 e 6
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Colocando ambos os instrumentos em gelo derretido, eu os deixei lá até o
mercúrio contido nos termômetros descansar a 0º, isto é, eles tinham adquirido a exata
temperatura de congelamento da água ou derretimento do gelo; e depois disso eu os
retirei do gelo e os mergulhei repentinamente num largo vaso de água fervente, e
observei o tempo necessário para o mercúrio elevar no termômetro de dez em dez graus,
de 0º até 80º, tomando cuidado de manter a água fervendo constantemente durante todo
esse tempo, e também tomando cuidado para manter os instrumentos mergulhados na
mesma profundidade, isto é, apenas tão profundo que o ponto 0º do termômetro fechado
foi o mesmo da superfície da água. 77”

Nos experimentos seguintes, Rumford realizou medições mais cuidadosas. O
procedimento utilizado para todos os experimentos foi semelhante, os termômetros foram
postos em equilíbrio térmico, mergulhados em água e gelo a 0º Re, e após atingida essa
temperatura foram mergulhados em água fervente.
A fim de verificar o poder de condução do vácuo de Torricelli, Rumford realizou os
experimentos Nº 3 e Nº 4 utilizando o termômetro Nº 1, isto é, aquele cujo bulbo era circundado
pelo vácuo de Torricelli, conforme a figura 3.
Para verificar o poder de condução do ar, Rumford realizou os experimentos Nº 5 e Nº
6, que foram repetições dos procedimentos utilizados nos experimentos Nº 3 e Nº 4, utilizando
o termômetro Nº 2, isto é, aquele cujo bulbo era circundado por ar, conforme a figura 9.
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Figura 9: Termômetro 2. Cujo espaço entre o bulbo e da bola de vidro foi preenchido com ar. (Thompson, “New
Experiments upon Heat,” 302.)

Na tabela que consta na figura 10, Rumford anotou os resultados de suas observações
dos experimentos Nº 3, Nº 4, Nº 5 e Nº6.
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Figura 10: Tabela que relaciona as elevações de temperatura dos termômetros postos a aquecer em água fervente,
em intervalos de 10º Re, do termômetro circundado pela bola de vidro preenchida pelo vácuo de Torricelli e
compara com as elevações de temperatura, em intervalos de 10º Re, do termômetro circundado pela bola de vidro
preenchida com ar. (Thompson, “New Experiments upon Heat,” 282.)

Rumford descreveu o aparato dos experimentos anotados do lado esquerdo da tabela da
figura 10 da seguinte forma: “Termômetro Nº I. Seu bulbo de diâmetro de meia polegada,
confinado no centro de um globo de vidro oco. 1 ½ de polegada de diâmetro, vazio de ar e
hermeticamente selado. Retirado de água congelada e mergulhado em água fervente.”
Rumford anotou seus resultados dos experimentos Nº 3 e Nº 4 em 3 colunas. Nas duas
primeiras constam os tempos decorridos, em minutos e segundos, para cada um dos
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experimentos. Na terceira coluna consta o calor adquirido pelo termômetro em intervalos
sucessivos de 10º.
Rumford observou que o tempo para o aquecimento em 70º Re do termômetro Nº1, no
experimento Nº 3, foi de 11 minutos e 3 segundos. Contudo quando o procedimento foi
repetido, nas mesmas condições, o tempo para a mesma variação de temperatura no mesmo
termômetro foi de 10 minutos e 34 segundos (experimento Nº 4). Ao final, Rumford calculou
a média entre esses valores: 10 minutos e 48 ½ segundos.
Seguindo em suas observações, Rumford descreveu o aparato dos experimentos
anotados do lado direito da tabela da figura 10 da seguinte forma: “ Termômetro Nº 2 . Seu
bulbo de diâmetro de meia polegada, confinado no centro de um globo de vidro oco. 1 ½ de
polegada de diâmetro, preenchido com ar. Retirado de água congelada e mergulhado em água
fervente.”
Como nos procedimentos anteriores, Rumford anotou seus resultados dos experimentos
Nº 5 e Nº 6 em 3 colunas. Nas duas primeiras constam os tempos decorridos, em minutos e
segundos, para cada um dos experimentos. Na terceira coluna consta o calor adquirido pelo
termômetro em intervalos sucessivos de 10º.
Rumford observou que o tempo para o aquecimento em 70º Re do termômetro Nº 2, no
experimento Nº 5, foi de 7 minutos e 45 segundos. Contudo quando o procedimento foi
repetido, nas mesmas condições, o tempo para a mesma variação de temperatura no mesmo
termômetro foi de 7 minutos e 25 segundos (experimento Nº 6). Ao final, Rumford calculou a
média entre esses valores: 7 minutos e 35 segundos.
Em seguida, Rumford mergulhou os dois termômetros em gelo e, logo após, mergulhouos abruptamente em água fervente. Nesses experimentos, Rumford foi mais meticuloso, apesar
das análises serem praticamente as mesmas dos experimentos anteriores, pois ele procurou
observar os intervalos de tempos para variações de temperaturas constantes, anotando os
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intervalos de tempo para variações de temperaturas em 10º em 10º partindo de 0º (temperatura
de fusão da água em Re) até 80º (temperatura de ebulição da água em Re).
Rumford realizou os procedimentos duas vezes para cada um dos termômetros, e para
cada um deles nomeou um experimento diferente, de modo que obteve dados duplicados. Ao
final, ele determinou o tempo para o aquecimento através da média entre os diferentes
experimentos para cada um dos dois termômetros.
A fim de investigar o poder de condução do vácuo de Torricelli, Rumford comparou o
intervalo de tempo encontrado com aquele encontrado para o ar. Segundo suas observações e
cálculos, o tempo de aquecimento de 0º até 70º para o vácuo de Torricelli era de 10 minutos e
48 ½ segundos. Já para o ar, o intervalo de tempo para o mesmo aquecimento era de 7 minutos
e 35 segundos. De acordo com suas observações, Rumford concluiu que para a mesma
quantidade de calor comunicada, expressas pelas mesmas variações de temperaturas, os tempos
eram inversos.
Nos experimentos seguintes, Nº 7, Nº 8, Nº 9 e Nº 10, Rumford realizou procedimentos
inversos àqueles dos experimentos anteriores. Ao invés de medir os intervalos de tempo do
aquecimento do termômetro, Rumford passou a analisar os intervalos de tempo de resfriamento.
Para isso, Rumford realizou o procedimento oposto, ou seja, inicialmente mergulhou os
termômetros em água fervente até atingir a temperatura de 80º e, abruptamente, depositou os
termômetros em gelo derretido:

“Nesses experimentos o calor passou através do meio circundante dentro do
bulbo do termômetro: para reverter o experimento e fazer o calor passar para fora do
termômetro, eu coloquei os instrumentos dentro da água fervente, e os deixei
permanecer lá até eles adquirirem a temperatura da água, isto é, até o mercúrio manterse na temperatura de 80º; e depois os retirei da água fervente e os mergulhei
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repentinamente em uma mistura de água e gelo batido, e os movimentei continuamente
nessa mistura; eu observei os tempos empregados nos resfriamentos.78”

Os resultados obtidos neste experimento foram organizados por Rumford novamente
numa tabela (figura 11).

Figura 11: Tabela que relaciona as diminuições de temperatura dos termômetros postos a resfriar em água
congelada, em intervalos de 10 º Re, do termômetro circundado pela bola de vidro preenchida pelo vácuo de
Torricelli e compara com as elevações de temperatura, em intervalos de 10 º Re, do termômetro circundado por
ar. (Thompson, “New Experiments upon Heat,” 283.)

Rumford descreveu o aparato dos experimentos anotados do lado esquerdo da tabela da
figura 11 da seguinte forma: “Termômetro Nº I. Circundado pelo vácuo de Torricelli. Retirado
de água fervente e mergulhado em água gelada”.
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Rumford anotou seus resultados dos experimentos Nº 7 e Nº 8 em 3 colunas. Nas duas
primeiras constam os tempos decorridos, em minutos e segundos, para cada um dos
experimentos. Na terceira coluna consta o calor adquirido pelo termômetro em intervalos
sucessivos de 10º. Ele observou que o tempo total para o resfriamento de 80º Re para 0º Re do
termômetro Nº1, no experimento Nº 7, foi de 16 minutos e 4 segundos. Contudo quando o
procedimento foi repetido, nas mesmas condições, o tempo para a mesma variação de
temperatura no mesmo termômetro foi de 16 minutos e 16 segundos (experimento Nº 8). Ao
final, Rumford calculou a média entre esses valores que resultou em 16 minutos e 10 segundos.
Dando continuidade, Rumford descreveu o aparato dos experimentos anotados do lado
direito da tabela da figura 11 da seguinte forma: “Termômetro Nº 2. Circundado por ar. Retirado
de água fervente e mergulhado em água gelada”
Ele anotou seus resultados dos experimentos Nº 9 e Nº 10 em 3 colunas. Rumford
observou que o tempo total para o resfriamento de 80º Re para 0º Re do termômetro Nº 2, no
experimento Nº 9, foi de 9 minutos e 49 segundos. Contudo quando o procedimento foi
repetido, nas mesmas condições, o tempo para a mesma variação de temperatura no mesmo
termômetro foi de 9 minutos e 41 segundos (experimento Nº 10). Ao final, Rumford calculou
a média entre esses valores, que resultou em 9 minutos e 45 segundos.
Através de cálculos semelhantes àqueles realizados nos últimos experimentos, Rumford
chegava a resultados semelhantes, ou seja, o vácuo de Torricelli era pior condutor de calor do
que o ar. Assim, ele estabeleceu uma relação de proporção entre os poderes de condução dos
meios da maneira a seguir: “Por esses experimentos parece que o poder de condução do ar está
45
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para o vácuo de Torricelli como 960 para 1660 inversamente, ou como 1000 para 603. 79”
Rumford estabeleceu a relação de proporção 1000 para 603 entre os poderes de
condução do ar e do vácuo de Torricelli através de comparações entre os intervalos de tempos
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de resfriamento do termômetro nesses dois meios, conforme os dados da tabela que consta na
figura 11.
Para todos os experimentos, ou seja, tanto no aquecimento no termômetro, quanto em
seu resfriamento, Rumford observou o mesmo tipo de comportamento da propagação do calor
no vácuo de Torricelli, quando comparada à propagação do calor no ar. Isto é, em ambos os
casos o vácuo de Torricelli se mostrou um condutor consideravelmente menos eficiente do que
o ar.
Concluindo que o ar é um bom condutor em relação ao vácuo de Torricelli, Rumford
decidiu analisar também a eficiência do ar atmosférico. Assim, realizou os experimentos Nº 11
e Nº 12:

“Para determinar se a mesma lei seria válida quando os termômetros aquecidos
ao invés de serem mergulhados em água congelada, fossem colocados para resfriar em
ar aberto, eu fiz os seguintes experimentos. Os termômetros Nº 1 e Nº 2 foram
novamente aquecidos em água fervente, como nos últimos experimentos, eu os retirei
da água fervente, e os suspendi no meio de uma grande sala, onde o ar (que aparentava
estar perfeitamente em repouso, as janelas e portas estando todas fechadas) estava
morno em 16 graus no termômetro Réaumur e os tempos de resfriamento foram
observados. 80 ”

Os dois experimentos descritos foram realizados de forma semelhante à que Rumford
já havia feito. Ou seja, dois termômetros (Nº 1 para o experimento Nº 11 e o Nº 2 para o
experimento Nº 12) foram mergulhados em água fervente, até atingir a temperatura desta, e
depois foram postos ao resfriamento.
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Entretanto, nesta nova montagem, Rumford não pôs os termômetros para resfriarem em
água gelada, mas no ar livre para verificar se as leis de condução do calor seriam as mesmas
para a água gelada e para o ar. Dessa forma, Rumford comparou os resultados dos experimentos
Nº 7, Nº 8, Nº 9 e Nº 10, onde os resfriamentos ocorreram com água gelada a 0º Re aos
resultados dos experimentos Nº 11 e Nº 12, onde os resfriamentos ocorreriam na presença do
ar atmosférico a 16º Re.
Os intervalos de tempo para o resfriamento desde a temperatura de ebulição da água
(80º Re) até a 30º Re foram tomados a cada 10º Re e cuidadosamente anotados na tabela da
figura 12.

Figura 12: Tabela que relaciona as diminuições de temperatura dos termômetros postos a resfriar no ar livre, em
intervalos de 10º Re, do termômetro circundado pela bola de vidro preenchida pelo vácuo de Torricelli e compara
com as diminuições de temperatura, em intervalos de 10º Re, do termômetro circundado por ar. (Thompson, “New
Experiments upon Heat,” 284.)

Rumford descreveu o aparato dos experimentos anotados do lado esquerdo da tabela da
figura 12 da seguinte forma: “Termômetro Nº I. Circundado pelo vácuo de Torricelli. Aquecido
a 80 º Re e suspenso em ar aberto aquecido a 16º Re.”
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Rumford anotou seus resultados do experimento Nº 11 em 2 colunas. Na primeira
constam os tempos decorridos, em minutos e segundos, para cada um dos experimentos. Na
segunda coluna consta o calor perdido pelo termômetro em intervalos sucessivos de 10º, de 80º
até 30º. Rumford observou que o tempo total para o resfriamento de 80º Re para 30º Re do
termômetro Nº1, no experimento Nº 11, foi de 10 minutos e 12 segundos.
Dando continuidade, Rumford descreveu o aparato dos experimentos anotados do lado
direito da tabela da figura 12 da seguinte forma: “Termômetro Nº 2. Circundado por ar.
Aquecido a 80 º Re e suspenso em ar aberto aquecido a 16º Re”
Rumford anotou seus resultados do experimento Nº 12 em 2 colunas. Rumford observou
que o tempo total para o resfriamento de 80º Re para 30º Re do termômetro Nº 2, no
experimento Nº 11, foi de 6 minutos e 11 segundos.
Da forma como procedeu nos experimentos anteriores, ele somou o tempo para cada
intervalo em cada um dos experimentos. Após tomados os intervalos de tempo totais, Rumford
analisou a diferença dos poderes de condução do vácuo de Torricelli e do ar atmosférico e
concluiu que, a partir do último experimento e também dos anteriores, a relação entre os
poderes de condução do ar e do vácuo de Torricelli se mantinha as mesmas. Como visto, a
partir dos resultados obtidos através dos experimentos Nº 7, Nº 8, Nº 9 e Nº 10, cujos
termômetros foram postos a resfriar em água gelada – resultados constam na tabela da figura
11, Rumford estabeleceu que a relação entre os poderes de condução desses meios era de 1000
para 603.
Nos experimentos Nº 11 e Nº 12, cujos termômetros foram postos a resfriar no ar
atmosférico, Rumford obteve relação bastante próxima, conforme podemos ver na seguinte
passagem: “Aqui a diferença nos poderes de condução do ar e do vácuo de Torricelli parece
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ser aproximadamente a mesma como nos experimentos anteriores, sendo como 6 60 para 10 60
inversamente ou como 1000 para 605. 81”
Assim, a partir das comparações entre os intervalos de tempos dos termômetros para os
resfriamentos em água gelada – experimentos Nº 7 ao Nº 10 - e no ar atmosférico –
experimentos Nº 11 e Nº 12 - Rumford obteve a mesma relação entre os poderes de condução
desses dois meios ou mesma lei de condução, algo em torno de 1000 para o ar e 600 para o
vácuo de Torricelli.
Podemos dizer que Rumford compreendeu que se o vácuo de Torricelli e o ar possuíam
significativa diferença em seus poderes de condução, deveria também existir diferenças nos
poderes de condução do ar em estados de rarefação intermediários, isto é, entre o ar comum e
o vazio. Dessa forma, com os resultados dessas observações, ele passou a investigar possíveis
relações entre os poderes de condução do ar em diferentes graus de rarefação, conforme observa
na seguinte passagem: “Encontrando tão grande diferença nos poderes de condução do ar
comum e no vácuo de Torricelli, eu fui levado a examinar o poder de condução do ar comum
de diferentes graus de densidade. 82”
Motivado pelo baixo poder de condução nos meios vazios de ar, Rumford se propôs,
assim, a examinar o poder de condução do ar em diferentes graus de rarefação. Para tanto,
construiu um novo aparato semelhante aos utilizados nos experimentos anteriores, mas que
agora possibilitasse a retirada de ar circundante ao termômetro de modo a controlar a quantidade
de ar dentro do globo e do cilindro onde o termômetro estaria contido, anexando ao aparato
uma bomba-de-ar:
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“Para esse experimento eu preparei o termômetro Nº 4, tampando os tubos
pequenos de vidro que atravessam a tampa e abrindo uma passagem dentro do cilindro
encaixando uma válvula para a abertura externa do outro. O instrumento assim
preparado, sendo colocado sob um receptor da bomba-de-ar, fez o ar passar livremente
para fora do globo e do cilindro sob o funcionamento da máquina, mas a válvula acima
descrita impediu seu retorno ao deixar o ar no receptor. O indicador da bomba-de-ar
mostrou o grau de rarefação do ar sob o receptor, e consequentemente do que preenchia
o globo e o cilindro e imediatamente circundando o termômetro. 83”

Tal como nos outros termômetros, o termômetro Nº 4 estava inserido em um globo em
uma das extremidades e um cilindro de vidro em torno de seu tubo, conforme podemos ver na
figura 13. Na extremidade oposta ao globo existia uma pequena abertura que Rumford fechou
com uma rolha, mas ela possuía entradas por onde foram inseridos pequenos tubos ligados a
uma bomba-de-ar.
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Figura 13: Termômetro 4 - Com o qual Rumford poderia controlar a rarefação do ar através de pequena entrada.
(Thompson, “New Experiments upon Heat,” 302.)

A bomba-de-ar foi descartada por Rumford na construção do aparato para o experimento
Nº 1, ou seja, o experimento com o vácuo de Torricelli, pois, segundo Rumford o vazio
produzido por esse instrumento não seria tão eficiente quanto aquele produzido pelo princípio
barométrico, pois apenas deixava o ar bastante rarefeito e não produzia um vazio perfeito.
Contudo, no que dizia respeito à retirada de apenas certa quantidade de ar de um
determinado espaço, o uso da bomba-de-ar era considerado satisfatório. O ar retirado pela
bomba-de-ar era depositado em um reservatório anexo que continha um indicador de pressão,
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e a partir do valor mostrado por esse indicador, Rumford calculava a pressão do ar contido no
globo e no tubo em torno do termômetro.
Rumford realizou assim três experimentos, Nº 20, Nº 21 e o Nº 22. Os experimentos
foram realizados com o mesmo termômetro, mas em cada um deles o grau de rarefação do ar
circundante seria diferente, determinando os intervalos de tempo de resfriamento para os três
experimentos: “Com esse instrumento, com o clima claro e agradável, o mercúrio no barômetro
permanecendo em 27 polegadas e 9 linhas, o termômetro em 15º e o higrômetro em 47º, eu fiz
os seguintes experimentos [Nº 20, Nº 21 e o Nº 22]. 84”
Em todos os experimentos, Rumford realizou o mesmo procedimento. Inicialmente,
mergulhou o termômetro em água gelada, até que a coluna indicasse 0º Re, e posteriormente
mergulhando em água fervente, até que a temperatura indicada pelo termômetro indicasse 80º
Re. Ele anotou os intervalos de tempo para o acréscimo de temperatura a cada 10º Re tal como
consta na tabela (figura 14) a seguir.
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Figura 14: Tabela que relaciona as diminuições de temperatura dos termômetros postos a aquecer em água fervente,
em intervalos de 10º Re, do termômetro circundado pela bola de vidro preenchida por ar em três diferentes graus
de rarefação. (Thompson, “New Experiments upon Heat,” 299.)

Rumford descreveu o aparato do experimento Nº 20 do lado esquerdo da tabela da figura
14 da seguinte forma: “Termômetro Nº 4. Circundado por ar comum, barômetro constante em
27 polegadas e 9 linhas. Retirado de água fervente e mergulhado em água gelada”. Ele anotou
os resultados dos experimentos Nº 20 em 2 colunas. Na primeira consta os tempos decorridos,
em minutos e segundos. Na terceira coluna consta o calor adquirido pelo termômetro em
intervalos sucessivos de 10º. Rumford observou que o tempo total para o aquecimento de 0º Re
para 80º Re do termômetro Nº4, no experimento Nº 20, foi de 7 minutos e 36 segundos.
O aparato do experimento Nº 21, no meio da tabela da figura 14, foi anotado da seguinte
forma: “Termômetro Nº 4. Circundado por ar rarefeito bombeado até o medidor do barômetro
permanecer em 6 polegadas e 11 ½ linhas. Retirado de água fervente e mergulhado em água
gelada”. Ele observou que o tempo total para o aquecimento de 0º Re para 80º Re do termômetro
Nº4 no experimento Nº 21 foi de 7 minutos e 37 segundos.
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De maneira semelhante às anteriores, Rumford descreveu o aparato do experimento Nº
22 do lado direito da tabela da figura 14 da seguinte forma: “Termômetro Nº 4. Circundado por
ar rarefeito bombeado até o medidor do barômetro permanecer em 1 polegada e 2 linhas.
Retirado de água fervente e mergulhado em água gelada”. Ele anotou os resultados dos
experimentos Nº 22 em 2 colunas. Na primeira consta os tempos decorridos, em minutos e
segundos. Na terceira coluna consta o calor adquirido pelo termômetro em intervalos sucessivos
de 10º. Rumford observou que o tempo total para o aquecimento de 0º Re para 80º Re do
termômetro Nº 4 no experimento Nº 22 foi de 7 minutos e 51 segundos.
A tabela acima foi organizada em três colunas, uma para cada um dos experimentos.
No experimento Nº 20, o termômetro estava submetido à pressão atmosférica, ou seja, o ar
circundante ao termômetro seria o ar comum. A medida da pressão a qual o termômetro estava
submetido foi obtida através da leitura da altura da coluna do barômetro, que se encontrava em
27 polegadas e 9 linhas.
Na segunda e terceira colunas constam as medidas de tempo para o resfriamento quando
o termômetro se encontrava pelo ar rarefeito. De acordo com Rumford, as medidas das pressões
eram mostradas pelo indicador barométrico do reservatório da bomba-de-ar.
Os valores dos indicadores barométricos para cada um dos experimentos foram
consideravelmente diferentes. Rumford esperava que as grandes diferenças de densidade
implicariam em notáveis diferenças no poder de condução dos fluidos nos diferentes graus de
rarefação. Entretanto, diferente de suas expectativas, os resultados indicavam intervalos de
tempo bastantes semelhantes para o resfriamento do termômetro. Para a primeira situação em
que o ar comum rodeava o termômetro, indicada por uma leitura da altura da coluna de mercúrio
do barômetro igual a 27 polegadas e 9 linhas, o tempo de aquecimento de 0º até 70º foi de 7
minutos e 36 segundos.
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No experimento Nº 21, onde a pressão do ar rarefeito foi indicada pela altura da coluna
de mercúrio em 6 polegadas e 11 ½ linhas, o intervalo de tempo para o mesmo aquecimento,
ou seja, de 0º a 70º foi de 7 minutos e 37 segundos. E, no experimento Nº 22, a indicação do
barômetro foi de 1 polegada e 2 linhas, e o intervalo de tempo para o aquecimento foi de 7
minutos e 51 segundos.
Rumford se manifestou sobre esses resultados da seguinte maneira:

“O resultado desses experimentos, eu confesso, surpreenderam-me não pouco;
mas a descoberta da verdade como sendo o único objetivo dos meus inquéritos (tendo
nenhuma teoria favorita para defender) isso não me traz desapontamentos, sob qualquer
forma inesperada que possa parecer. Eu espero que futuros experimentos possam levar
à descoberta da causa do porquê existem tantas pequenas diferenças no poder de
condução do ar com tamanha diferença de graus de rarefação, enquanto existe tão
grande diferença no poder de condução do ar e do vácuo de Torricelli. No momento, eu
não devo arriscar nenhuma conjectura sobre esse assunto, porém enquanto isso eu ouso
afirmar que os experimentos que eu fiz podem depender. 85”

Compreendemos assim, que Rumford esperava que, assim como o vácuo de Torricelli
era um péssimo condutor de calor quando comparado ao ar comum, o ar rarefeito deveria ter
um poder de condução consideravelmente menor do que o ar comum.
Isso nos faz pensar que, de acordo com a expectativa de Rumford, ele relacionava a
condução do calor de um determinado espaço ao fluido nele contido. Segundo suas
observações, para o espaço vazio a condução de calor era quase mínima, e para meios

85

Ibid., 300.

65

preenchidos com fluidos, a condução de calor era considerável e implicava em menores
intervalos de tempo tanto para o aquecimento, quanto para o resfriamento dos corpos.
Ao realizar esses experimentos em que o poder de condução do ar é relacionado à sua
densidade, Rumford parece estar especulando sobre a relação existente entre à quantidade de
calor comunicado a quantidade de matéria de ar. Isso parece indicar-nos que ele associava o
poder de condução do ar à quantidade de partículas do fluido contidas no espaço em questão.
Mas ele não foi explícito a esse respeito. Apenas supôs que hipóteses não fundamentadas em
resultados de experimentos seriam conjecturas, abstendo-se em elaborar qualquer explicação
para o fenômeno da propagação do calor neste trabalho, já que seus experimentos não
direcionaram a nenhuma conclusão a respeito desse assunto.
Adiante neste trabalho, Rumford seguiu com suas importantes investigações sobre a
propagação do calor em outros meios. Contudo, não nos dedicaremos a esse assunto nessa tese.
No entanto, cabe destacar aqui que o prosseguimento de suas pesquisas no que diz respeito à
propagação do calor no ar se desenvolveu paralelamente aos seus estudos sobre o poder de
condução do calor em outros fluidos:

“No futuro julgamento desses inquéritos, eu não quero me restringir
exclusivamente na determinação do poder de condução dos fluidos, pelo contrário,
[corpos] sólidos e, particularmente, os corpos usados para fazer vestimentas, serão os
assuntos principais dos meus futuros experimentos. Eu, de fato, já iniciei essas
pesquisas, e tenho feito algum progresso nelas; mas me abstenho de antecipar um
assunto que eu proponho para o assunto de uma futura comunicação. 86”
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Paralelamente às suas investigações acerca da propagação do calor no vácuo de
Torricelli e no ar, Rumford também desenvolveu estudos sobre o poder de condução de
materiais utilizados em vestimentas de inverno, que, como veremos adiante, não estavam
dissociadas das investigações referentes às características do ar.
Em suma, podemos admitir que em seu trabalho investigativo inicial sobre a propagação
do calor em meios fluidos, principalmente no vácuo de Torricelli e no ar, Rumford não se
esforçou em compreender ou explicar a respeito da natureza do fenômeno, mas apenas em
classificar os materiais como condutores e não condutores, bem como investigar os graus de
poder de condução de cada um deles. Os trabalhos acerca da investigação das causas da
propagação do calor no ar e no vácuo de Torricelli foram tratados em 1804, como veremos mais
adiante.
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Investigações sobre o modo da propagação do calor no ar

Desde a publicação de seu trabalho de 1786, Rumford avançou em suas pesquisas a
respeito da propagação do calor em diferentes meios. Contudo, ao contrário do que ele havia
proposto fazer anteriormente, isto é, estudar a respeito da comunicação do calor em diversos
meios fluidos, seu trabalho se propôs a analisar o comportamento do calor nos meios sólidos
não maciços.
Nesse período, o conde Rumford estava trabalhando com confecções de roupas de
inverno para exército da Baviera. Assim, ele se interessou em investigar as propriedades de
determinados materiais utilizados na confecção das vestimentas como seda, lã de ovelha,
algodão, linho, pelo de castor, pelo de lebre e Eider down87. Vale destacar que esses materiais,
cujo poder de condução seria investigado, eram sólidos não maciços, ou seja, esses materiais
eram constituídos por diferentes tipos de fibras preenchidas em seus espaços por ar.
Em suas atividades com vestimentas, Rumford percebeu que esses materiais possuíam
diferentes poderes de condução, ou seja, impediam com maior ou menor facilidade a passagem
do calor. Dessa forma, em seus estudos a respeito das formas da propagação do calor, Rumford
se dedicou à investigação dos modos de comunicação do calor nesses materiais através de uma
série de experimentos, que trataremos a seguir.
Rumford publicou a respeito desses experimentos e suas conclusões no artigo
“Experiments upon Heat”, publicado na Philosophical Transactions em 179288. Nele Rumford
retoma o assunto afirmando que: “Desde a minha última comunicação sobre o assunto do

Relativo as penas do pato tipo “eider”, comum na Europa, Groelândia, Canadá, Alasca e Sibéria, utilizadas pelas
aves na construção de seus ninhos para isolamento de calor. Posteriormente, essas penas foram utilizadas para
benefício das pessoas. Nesses países eram costuradas colchas que eram preenchidas com essas penas e utilizadas
por cima dos cobertores, essas roupas de cama também eram conhecidas como eiderdown e se assemelham aos
atuais edredons (no inglês: duvet ou comforter). Vide: Roberts, Lost English: Words And Phrases That Have
Vanished From Our Language.
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CALOR, que a Royal Society me deu a honra de publicar em sua Transactions, eu tive mais
progresso na investigação desse mais interessante assunto, do qual eu proponho lhes narrar
nessa carta. 89”
Podemos compreender a importância que Rumford deu ao seu estudo e à confecção de
vestimentas pela seguinte passagem:

“Se as leis da comunicação do calor de um corpo para outro forem conhecidas,
poderiam ser tomadas medidas com mais certeza em todos os casos, pois confinando-a
e direcionando suas operações, e isso não somente produziria grande economia nos itens
ligados aos combustíveis e às vestimentas, mas da mesma forma aumentaria
grandemente o conforto e conveniências da vida, assuntos dos quais o filósofo nunca
poderia perder de vista. 90”

Dessa forma, dando continuidade a seu trabalho de 1786, Rumford propõe, mais uma
vez, uma investigação sobre a propagação do calor, entretanto, sem advogar nenhuma teoria
sobre o assunto:

“Sem embaraçar a mim mesmo com nenhuma teoria particular, eu formulei para
mim mesmo um plano de investigação experimental, que eu imaginei que conduziria
para o conhecimento de certos fatos, dos quais nós agora somos ignorantes, ou muito
imperfeitamente informados, de cujas consequências devemos estar familiarizados. 91”
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A respeito dessa investigação, Rumford classificou os materiais como condutores e não
condutores de calor, como também os dividiu segundo seus diferentes graus de condução.
Assim, nesse trabalho, ele investigou as causas da condução através de análises das
características desses diferentes materiais, de acordo com o comportamento do calor em cada
um deles:

“O primeiro grande objeto que eu tinha em vista neste inquérito, foi verificar,
se possível, a causa do aquecimento de certos corpos; ou as circunstâncias sobre as quais
depende seu poder do calor confinado. Isso, em outras palavras, não é outra coisa senão
a determinação da causa do poder de condução ou não condução dos corpos. 92”

Rumford se propôs, assim, investigar a respeito das causas ou da forma como o calor se
propagava pelos diferentes materiais levando em consideração as diferenças entre esses meios
que geravam alterações em seus poderes de condução. Por meio dessa nova investigação, ele
poderia compreender as propriedades dos materiais que estavam relacionadas diretamente às
mudanças em sua capacidade de permitir a passagem do calor e apreender as causas da
comunicação do calor.
Assim, nesse artigo, ele se dedicou principalmente em investigar sobre a propagação
nos materiais utilizados na confecção de roupas, mas não devemos perder de vista que, em
outros trabalhos, publicados posteriormente, ele desenvolveu experimentos sobre a propagação
em fluidos como a água e o mercúrio93. Segundo Rumford:

“Tendo descoberto que o vácuo de Torricelli é um condutor de calor muito pior
do que o ar comum, e tendo verificado o correspondente poder de condução do ar, da
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água e do mercúrio, sob diferentes circunstâncias, eu continuei em examinar o poder de
condução de vários corpos sólidos e particularmente de substâncias que são comumente
feitas para o uso de vestimentas. 94”

Convém observar que a escolha pelas vestimentas para a realização de seus
experimentos não foi de forma alguma arbitrária. Os materiais que Rumford utilizou foram
escolhidos por serem amplamente utilizados para isolar o calor nos corpos. Isso significa que
Rumford já tinha certo conhecimento das características desses materiais no que tange às suas
capacidades de conduzir ou não o calor. Logo, seus propósitos tinham em vista, basicamente,
investigar as razões dessas características e como elas poderiam variar conforme pequenas
mudanças no experimento.
Para tanto, Rumford se dedicou à elaboração de um novo experimento, que seguia os
mesmos princípios dos aparatos utilizados nos experimentos feitos no trabalho de 1786. O
experimento consistia em utilizar termômetros circundados por globos de vidro:

“O método para a realização desses experimentos foi como segue: um
termômetro de mercúrio, do qual o bulbo tinha cerca de

55
100

de uma polegada de

diâmetro, e seu tubo, com cerca de 10 polegadas de altura, foi suspenso em um eixo de
um tubo de vidro cilíndrico de cerca de ¾ de polegada de diâmetro, terminando com um
globo de 1

1
16

de polegadas de diâmetro, de tal maneira que o centro do bulbo do

termômetro ocupou o centro do globo; o espaço entre a superfície interna do globo e a
superfície do bulbo do termômetro, sendo preenchido com a substância da qual o poder
de condução estava para ser determinado, o instrumento foi aquecido em água fervente,
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depois sendo mergulhado em uma mistura de gelo moído e água, os tempos de
resfriamento foram observados e anotados. 95”

Novamente, Rumford preenche o espaço entre o termômetro e o globo de vidro com
diferentes substâncias ou materiais dos quais deseja conhecer o poder de condução. O
termômetro era selado com uma cortiça e graduado em escalas decimais de 0º até 80º,
respectivamente, as temperaturas de fusão e ebulição da água em Réaumur. Assim, em cada um
dos experimentos, Rumford introduziu no espaço entre o bulbo do termômetro e a bola de vidro
um diferente material – normalmente utilizado na confecção de roupas de inverno.
Rumford observou as variações das temperaturas geradas pela comunicação do calor
que passava pelo material introduzido no espaço dentro do globo de vidro. Assim, para total
eficiência do experimento, ele assumiu que todo o calor comunicado ao termômetro seria
transmitido apenas pelo material contido no espaço circundante ao bulbo e não pelo ar torno
em do aparato ou pelas paredes da bola de vidro.
Da mesma forma que procedeu anteriormente, Rumford mergulhou todo o aparato em
água fervente até que a temperatura fosse a mesma da água e todo o aparato estivesse em
equilíbrio térmico, para somente a partir daí mergulhar em água e gelo e observar a variação de
temperatura originada pelo resfriamento:

“A operação de introduzir no globo as substâncias dos quais os poderes de
condução estão para serem determinados é realizada da seguinte maneira; o termômetro
sendo retirado do tubo cilíndrico cerca de dois terços da substância que é para ser o
objeto do experimento são introduzidos no globo; depois, o bulbo do termômetro é
introduzido poucas polegadas dentro do cilindro; e, depois disso, o restante da
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substância sendo colocada em torno do tubo do termômetro; e, por último, o termômetro
sendo introduzido mais adiante dentro no tubo, sendo trazido até seu lugar apropriado,
essa parte da substância, que sendo introduzida por último, permanece no tubo cilíndrico
acima do bulbo do termômetro, é pressionada para dentro do globo e colocada
igualmente em torno do bulbo do termômetro por meio de um fio de latão que passa
através de buracos feitos com esse propósito na tampa que fecha a extremidade do tubo
cilíndrico. 96”

Dessa maneira, Rumford procedeu em medir a variação de temperatura proporcionada
pela condução dos diferentes materiais introduzidos em seu instrumento, passando a chamar
qualquer instrumento que funcionasse segundo esse princípio de termômetro de passagem, já
que, segundo ele, sua função seria determinar a passagem do calor que passa através da
substância97.

“Minha primeira tentativa foi descobrir o poder de condução relativo de tais
substâncias que são comumente feitas para uso para vestimentas; adequadamente, eu
adquiri uma quantidade de seda crua, como tecido pela lagarta, lã de ovelha, algodão,
linho em forma de fibra fina, sendo as raspas de linho irlandês muito fino, a parte mais
fina de pelo de castor, separado da pele e do longo pelo, a parte mais fina da pele da
lebre russa e Eider down; eu introduzi sucessivamente 16 grãos em peso de cada uma
dessas substâncias dentro do globo do termômetro de passagem, e colocando-os
cuidadosamente e igualmente em torno do bulbo do termômetro, eu aqueci o
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termômetro em água fervente, como descrito anteriormente, e retirando-o da água
fervente, o mergulhei em gelo moído e água, e observei os tempos de resfriamento. 98”

Todos os materiais que Rumford utilizou para medir o poder de condução possuíam ar
em seus interstícios, ou seja, não eram maciços, mas eram preenchidos com ar em seus poros.
Assim, ele considerou que, primeiramente, deveria realizar um experimento em que o
termômetro de passagem estivesse preenchido apenas por ar.

“Mas como os interstícios desses corpos então colocados no globo foram
preenchidos com ar, eu primeiro fiz o experimento somente com ar, eu usei o resultado
desse experimento como um parâmetro para comparar com os outros resultados; os
resultados dos três experimentos feitos com o ar foram como segue: 99”

Figura 15: Tabela referente ao experimento da medida do calor transmitido pelo ar no termômetro de passagem.
(Thompson, “Experiments upon Heat,” 54.)
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Ibid., 53; Grão foi uma unidade de medida de massa utilizada no Reino Unido. O termo se refere ao uso de grãos
de cereais (sementes de trigo e cevada) utilizados como parâmetro para medição da massa de certos corpos
(inicialmente de ouro e pólvora). Um grão equivale ao sétimo de milésimo da Libra e aproximadamente 0,0648
gramas. Essa unidade foi abolida em 1985. Vide “grain” in Fenna, A Dictionary of Weights, Measures, and Units).
112-113.
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A tabela que consta na figura 15 apresenta os resultados obtidos por Rumford quando
analisou o poder de condução do ar através do termômetro de passagem. Ele descreveu o título
dessa tabela como: “O bulbo do termômetro circundado por ar” e nela constam os resultados
do experimento que foi realizado duas vezes para o resfriamento do termômetro e uma vez para
seu aquecimento. Nas duas primeiras partes, Rumford descreveu o “Calor Perdido” pelo
termômetro nos experimentos Nº 1 e Nº 2 – indicado pelas diminuições de temperatura
relacionadas ao respectivos “Tempos decorridos” em segundos. O tempo total decorrido do
experimento Nº 1 foi de 576 segundos para um resfriamento de 70º até 10º. Já o tempo total
decorrido no experimento Nº 2 para a mesma variação de temperatura foi de 574 segundos.
Na última parte da tabela, Rumford descreveu o “Calor adquirido” pelo termômetro no
experimento Nº 3 – indicado pelas elevações de temperatura relacionadas aos respectivos
“Tempos decorridos” em segundos. O tempo total decorrido do experimento Nº 3 foi de 473
segundos para um aquecimento de 10º até 70º.
Depois de realizar o experimento com ar, Rumford introduz diferentes materiais em seu
termômetro de passagem, cujos resultados podem ser contemplados na tabela a seguir (figura
16).
Na tabela consta o experimento Nº 1, aqui descrito anteriormente, e os experimentos do
Nº 4 ao Nº 10. Em todos os experimentos a quantidade de material foi a mesma, os materiais
analisados e seus respectivos intervalos de tempo para resfriamento foram, respectivamente:
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Figura 16: Tabela referente ao experimento da medida do calor transmitido por diferentes materiais no termômetro
de passagem. (Thompson, “Experiments upon Heat,” 55.)

Rumford organizou os resultados dos experimentos Nº 1, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8,
Nº 9 e Nº 10 na tabela da figura 16. Na primeira coluna consta o “Calor perdido” representado
pelas temperaturas atingidas pelos materiais durante o resfriamento do termômetro. Nas colunas
seguintes são apresentados os respectivos intervalos de tempos decorridos durante os
resfriamentos para os diferentes materiais. Abaixo, os intervalos de tempo total para o
resfriamento de cada material de 70º até 10º
Experimento Nº 4: Seda crua - 1284 segundos
Experimento Nº 5: Lã de ovelha - 1118 segundos
Experimento Nº 6: Algodão - 1046 segundos
Experimento Nº 7: Linho fino - 1032 segundos
Experimento Nº 8: Pelo de castor - 1296 segundos
Experimento Nº 9: Pelo de lebre - 1315 segundos
Experimento Nº 10: Eider down - 1305 segundos
Observando essa tabela, Rumford relaciona o poder de não condução de um corpo a sua
capacidade de resistir à passagem de calor:
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“Agora o calor de um corpo, ou seu poder de confinar calor, sendo como seu
poder de resistir à passagem de calor através deles (que eu devo chamar de seu poder
de não condução) e tempo que leva para qualquer corpo em resfriamento, que é
circundado por qualquer meio através do qual o calor é obrigado a passar, cateris
paribus, como a resistência que um meio opõe à passagem do calor, parece que o calor
dos corpos mencionado nas tabelas acima está para as dos tempos dos resfriamentos,
sendo o poder de condução inverso a esses tempos, como mostrei anteriormente. 100”

Rumford observou que o poder de não condução de determinado material é inverso ao
tempo de resfriamento que esse proporciona ao corpo aquecido que o circunda. Assim, a
eficiência de um corpo não condutor poderia ser avaliada a partir das medidas dos intervalos de
tempo em que são medidos. Notemos aqui que, para investigar as características da resistência
ao calor de certos materiais, Rumford não mediu diretamente as quantidades de calor perdidas,
mas os intervalos de tempo para cada uma das variações de temperatura.
Cabe aqui observar que Rumford estava impedido de oferecer quaisquer conclusões a
respeito da causa da propagação do calor a partir desta tabela, pois apesar de possuírem a mesma
massa, cada um dos materiais, segundo suas estruturas, possuíam densidades desconhecidas e
indetermináveis:

“Suspeitando que isso pode surgir dos volumes ou dos conteúdos sólidos das
substâncias, sendo eles diferentes em suas gravidades específicas; e com isso não foi
fácil determinar a gravidade específica dessas substâncias com precisão, a fim de ver
até onde qualquer diferença conhecida no volume ou na quantidade da mesma
substância, confinada sempre no mesmo espaço, aumentaria ou diminuiria, o tempo de
Ibid., 55; ceteris paribus (na grafia do conde Rumford “cateris paribus”) é uma expressão em latim que pode
ser traduzida como “mantidas inalteradas todas as demais coisas” ou “todo o mais é constante”.
100
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resfriamento, ou aparente aquecimento da cobertura, eu fiz os três seguintes
experimentos. 101”

Rumford realizou, assim, os seguintes experimentos, segundo o mesmo princípio já
adotado, mas agora utilizando o mesmo material e diferentes massas:

“No primeiro, o bulbo do termômetro foi cercado por 16 grãos de Eider down;
no segundo 32 grãos; e no terceiro 64 grãos; e em todos esses experimentos a substância
ocupou exatamente o mesmo espaço, isto é, toda a capacidade interna do globo de vidro,
no centro do tubo onde o termômetro foi colocado, consequentemente a espessura da
cobertura do termômetro permaneceu a mesma, enquanto a densidade foi variada em
proporção ao números 1,2 e 4. 102”

Figura 17: Tabela referente ao experimento da medida do calor transmitido por mesmo material – Eider down- em
três diferentes graus de densidades no termômetro de passagem. (Thompson, “Experiments upon Heat,” 57.)
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Os resultados destes experimentos foram apresentados numa tabela (figura 17). Nela
vemos a investigação promovida por Rumford para avaliar o poder de condução de três
diferentes quantidades de massa de Eider down através do termômetro de passagem. Ele
descreveu o título dessa tabela como: “O bulbo do termômetro circundado Eider down”. Na
primeira coluna Rumford descreveu o “Calor Perdido” pelo termômetro nos experimentos Nº
11 – 16 grãos de Eider down, Nº 12 – 32 grãos de Eider down e Nº 13 – 64 grãos de Eider down
– indicado pelas diminuições de temperatura relacionadas ao respectivos “Tempos decorridos”
em segundos. O tempo total decorrido do experimento Nº 11 foi de 1304 segundos para um
resfriamento de 70º até 10º. Já o tempo total decorrido no experimento Nº 12, para a mesma
variação de temperatura, foi de 1472 segundos. O experimento Nº 13 ocorreu em 1615
segundos.
Notemos que nesses experimentos Rumford controlou a densidade do material contido
no globo de vidro e exterior ao bulbo do termômetro. Supondo que os volumes permanecessem
constantes em todos os experimentos, alterando a quantidade de massa, ele propunha controlar
sua densidade103. Assim, no experimento Nº 13, a densidade era maior do que no experimento
Nº 12, que por sua vez era maior do que no experimento Nº 11.
Conforme podemos observar na tabela, o intervalo de tempo para a diminuição da
temperatura aumentou com o aumento da densidade do material. Isso mostrava que a densidade
era proporcional à resistência da substância ao calor, ou seja, ao seu poder de não condução:

“Encontrando, pelos últimos experimentos, que a densidade da cobertura
adicionada tão consideravelmente ao calor dela, sua espessura permaneceu a mesma, eu
estava agora desejoso de descobrir até que ponto a estrutura interna dela contribuía para
torná-lo mais ou menos permeável pelo calor, mantendo a mesma espessura e
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quantidade de matéria. Por estrutura interna quero dizer a disposição das partes da
substância que compõem esse revestimento; portanto, elas podem ser extremamente
divididas ou muito finas, como a seda tecida por lagartas, e podem ser igualmente
distribuídas através do espaço que elas ocupam; ou podem ser mais grossas ou ter
massas maiores, com maiores interstícios, como os orifícios das roupas ou incisão das
fibras. 104”

Por meio desses experimentos, Rumford passa a admitir que não apenas a estrutura do
material interferiu em seu poder de não condução, como também os espaços que ocupam essa
estrutura, ou seja, o material que ocupa seus interstícios. Sendo assim, para verificar a hipótese
de que o ar contido nos interstícios interfere no poder de não condução de um material,
Rumford decidiu realizar outros experimentos:

“Se o calor passado através das substâncias utilizadas para o revestimento, e se
o aquecimento depende unicamente da dificuldade que o calor encontra ao passar
através das substâncias, ou partes sólidas, do qual elas são compostas; nesse caso, o
aquecimento da cobertura seria sempre, cateris paribus, está para a quantidade de
material da qual ele é composto; mas esse não parece ser este o caso, como os próximos
experimentos, bem como outros mais adiante claramente evidenciam. 105”

Nos novos experimentos, Rumford utilizou três formas da mesma substância, a seda,
com diferentes relações em suas estruturas. A primeira das substâncias era a seda crua, cujo fios
eram muitos finos e seus interstícios eram muito pequenos; a segunda era tafetá, cujo
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interstícios eram médios; e o último experimento foi feito com seda de costura, mais grosseira,
cujo interstícios eram os maiores:

“Tendo, no experimento Nº 4, verificado o aquecimento de 16 grãos de seda
crua, eu agora repeti o experimento com a mesma quantidade, ou peso, dos buracos do
tafetá branco, e depois com a mesma quantidade de seda de costura comum, cortado em
cerca de duas polegadas de comprimento. 106”

Figura 18: Tabela referente ao experimento da medida do calor transmitido pelo mesmo material –seda- com três
diferentes estruturas – diferentes tamanhos dos poros - no termômetro de passagem. (Thompson, “Experiments
upon Heat,” 58.)

Os resultados desse experimento foram apresentados numa tabela (figura 18). Nela
notamos que, na primeira coluna, Rumford descreveu o “Calor Perdido” pelo termômetro nos
experimentos Nº 4 – 16 grãos de seda crua, Nº 14 – 16 grãos de tafetá e Nº 15 – 16 grãos de
seda de costura – indicado pelas diminuições de temperatura relacionadas aos respectivos
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“Tempos decorridos” em segundos. O tempo total decorrido do experimento Nº 14 foi de 1284
segundos para um resfriamento de 70º até 10º. Já o tempo total decorrido no experimento Nº 14
para a mesma variação de temperatura foi de 1169 segundos. O experimento Nº 15 ocorreu em
917 segundos.
Rumford concluiu que a substância com maior poder de não condução, isto é, a seda
crua, também foi aquela com fios mais finos e menor espaço entre eles. Já o material com menor
capacidade de resistir ao calor foi a seda de costura, com fios mais grossos e grandes interstícios:

“Os fios do tafetá também eram finos, mas não tão finos como o da seda crua, e
claro os interstícios entres suas fibras eram maiores, e isso era menos quente; mas o
corte da costura de seda era bastante grosseiro, e consequentemente ele foi muito
desigualmente distribuído no espaço em que ele foi confinado; e ele fez uma má
cobertura para confinar calor. 107”

A partir dos resultados destes experimentos, Rumford pôde seguir com sua hipótese de
que não apenas a estrutura dos materiais interferia na quantidade de calor por ele transmitida,
mas também a matéria existente entre suas estruturas poderia estar relacionada a sua capacidade
de impedir a passagem do calor, isto é, o ar. Assim, ele desenvolveu uma de suas principais
conclusões deste trabalho:

“É claro dos resultados dos cinco últimos experimentos, que o ar que ocupa os
interstícios dos corpos, utilizado para a cobertura, atua como parte importante na
operação do confinamento do calor; mas eu devo postergar o exame dessa circunstância
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até eu dar conta de uma série de outros experimentos, que eu acho, lançarão ainda mais
luz sobre esse assunto. 108”

Contudo, a questão ainda não estava resolvida, pois, apesar de constatar que o ar nos
interstícios das substâncias aumentava o seu poder de não condução, Rumford lembrou que em
seu primeiro experimento, onde apenas ar estava contido no globo, o ar sozinho não funcionou
como um bom não condutor:

“No experimento Nº 1, quando o espaço entre o bulbo do termômetro e o globo
de vidro, no centro do qual ele foi confinado, foi preenchido com nada além de ar, o
tempo mencionado pelo termômetro no resfriamento de 70º até 10º foi de 576 segundos;
mas no experimento Nº 4, quando o mesmo espaço foi preenchido com 54 partes de ar,
e 1 parte de seda crua, o tempo de resfriamento foi de 1284 segundos. 109”

Para Rumford, o ar confinado no interstício parecia ser um melhor não condutor de calor
do que o livre no espaço do globo. Dessa forma, ele concluiu que de alguma forma a seda
interferiu no poder de não condução do ar:

“E isso mostra, que a seda não somente não conduziu o calor por si só, mas
impediu o ar pelo qual seus interstícios foram preenchidos de conduzi-lo; pelo menos,
enfraqueceu muito seu poder de conduzi-lo”110
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Tais constatações fizeram Rumford direcionar suas pesquisas para a investigação do
comportamento do calor nos interstícios dos corpos preenchidos com ar, ou seja, ele passou a
indagar sobre a propagação do calor: “A próxima questão que surge é, como o ar pode ser
impedido de conduzir calor? E essa necessariamente envolve outra, que é, como o ar conduz
calor? 111” Para responder a essas questões, ele levantou algumas conjecturas a respeito da
forma como o calor se propagava nos materiais sólidos e nos fluidos:

“Se o ar conduz calor, como é provável como os metais e a água, e todos os
corpos sólidos e fluidos inelásticos fazem isso, isto é, se suas partículas permanecem
em seus lugares, o calor passa de uma partícula para outra, através de toda a massa,
como não há razões para supor que a propagação do calor é necessariamente em linhas
retas, eu não posso conceber como a interposição de tão pequena quantidade de algum
1

corpos sólidos como 55 parte do volume de ar, poderia ter afetado tão consideravelmente
a diminuição do poder do ar, como aparentou no experimento (Nº 4) com seda crua,
acima mencionado. 112”

Sendo assim, segundo Rumford o calor se propagaria nos meios sólidos e nos fluidos
segundo o mesmo princípio, ou seja, o calor seria transmitido partícula a partícula através de
toda a substância. Como veremos mais adiante, Rumford não manteve essa conjectura por
muito tempo. Contudo, foi a partir dela que ele avançou para os próximos experimentos,
supondo que o calor se propagaria no ar partícula a partícula:
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“Se o ar e a água conduzem calor da mesma maneira, é mais do que provável
que seus poderes de condução devam ser prejudicados pelos mesmos meios; mas
quando eu fiz o experimento com água, pelo preenchimento do globo de vidro, e no
centro do qual o bulbo do termômetro foi suspenso com esse fluido, e depois variando
o experimento, por adição de 16 grãos da seda crua na água, eu não achei que o poder
de condução da água foi sensivelmente prejudicado pela presença da seda. 113”

Anteriormente, Rumford havia constatado que o poder de não condução do ar era
elevado quando comparou os resultados dos experimentos Nº 1 e o Nº 4. Naquela ocasião ele
havia comparado o poder de propagação do ar livre no espaço interior ao globo de vidro e
constatou que ele era maior do que quando do ar contido nos interstícios da seda crua. Assim,
de alguma forma desconhecida, a seda parecia aumentar o poder de não condução do ar.
Tomando como verdadeira a hipótese de que o calor se propagaria da mesma forma no ar e na
água, era de se esperar que a seda também deveria elevar o poder de não condução da água.
No entanto, o experimento realizado a fim de testar tal hipótese mostrou o contrário.
Segundo Rumford, a água continuou propagando o calor com intensidade semelhante, mesmo
com a adição de fio de seda crua no globo de vidro:

“Mas nós vimos que a mesma quantidade de seda, misturada com igual volume
de ar, diminuiu seu poder de condução em um grau considerável; consequentemente,
existe grande razão para concluir que água e ar conduzem calor em uma maneira
diferente. 114”
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Tal constatação foi suficiente para que Rumford concluísse que o ar e a água
comunicavam calor de formas distintas, pelo menos quando se encontravam presentes nos
interstícios de determinadas substâncias. Sendo assim, Rumford pensou em elaborar um
experimento definitivo sobre esse assunto e, para realizá-lo, presumiu que: “É bem conhecido
que o poder que o ar possui em reter água em solução é aumentado pelo calor e diminuído pelo
frio, e que, se o ar quente está saturado com água e se esse ar é depois resfriado, uma parte de
sua água é necessariamente depositada. 115”
Isto é, Rumford compreendia que o ar em altas temperaturas teria maior capacidade de
reter o vapor d'água e que essa característica diminuiria conforme também diminuísse a
temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura do ar, maior sua capacidade de saturar de
água. Dessa forma, poderíamos esperar que, conforme a temperatura diminuísse, a quantidade
de vapor d'água também diminuiria, voltando ao estado líquido, e desligando-se assim do ar.
A fim de determinar o poder de não condução e investigar a forma como o calor se
propagava no ar saturado com água, Rumford desenvolveu um interessante aparato
experimental:

“Eu peguei uma garrafa cilíndrica de vidro muito claro e transparente, de cerca
de 8 polegadas de diâmetro e 12 polegadas de altura, com um pequeno gargalo estreito,
e suspendendo um pequeno pedaço de pano de linho, moderadamente úmido, no meio
dele, eu o mergulhei dentro de um largo vaso de água, aquecido cerca de 100º do
termômetro em Fahrenheit, onde eu o segurei para que permanecesse até que o ar
contido não fosse apenas quente, mas completamente saturado com a mistura que foi
atraída do pedaço de pano, a boca do bulbo sendo bem fechada durante esse tempo com
uma boa cortiça; feito isso, eu removi a cortiça por um momento para retirar o pedaço
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de pano e fechei a garrafa imediatamente; eu retirei fora da água quente e mergulhei
numa grande jarra cilíndrica de cerca de 12 polegadas de diâmetro e 16 polegadas de
altura, contendo tanto gelo e água de modo que, quando a garrafa foi mergulhada nela,
e completamente coberta por ela, a jarra estava totalmente cheia. 116”

Dessa forma, o ar contido na garrafa estaria ao mesmo tempo quente e saturado de vapor
d'água, ou seja, pronto para ser submetido a observações:

“Eu estava certo que o ar contido na garrafa não poderia se separar do calor, não
ao mesmo tempo, isto é, no mesmo momento, e no mesmo lugar, se separar com uma
proporção de sua água; se, entretanto, o calor penetrou a massa de ar vindo do centro
para a superfície, ou passou através dele [do ar] de uma partícula a outra, da mesma
maneira como é provável que ele passe através da água, e todos os outros fluidos
inelásticos, de longe, a maior parte do ar contido na garrafa se separaria do calor, quando
não está realmente em contato com o vidro, e uma parte proporcional de sua água, sendo
deixada cair ao mesmo tempo, e no mesmo lugar, necessariamente desceria na forma de
chuva; e, embora essa chuva possa ser bastante fina para ser visível em sua descida,
ainda sim eu tinha certeza de que deveria encontrá-la na parte inferior da garrafa, se não
em gotas visíveis de água, mesmo neste tipo de cobertura turva que o vidro frio adquire
de contato com um vapor quente ou um vapor aquoso.”117

A fim de compreender como se dava a propagação do calor no ar, Rumford observou
como o calor havia se propagado no ar saturado de vapor d'água conforme lemos acima.
Segundo Rumford, a capacidade do ar de ligar a água estava relacionada à quantidade de calor
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absorvido pelo ar. Em outros termos, o ar somente seria capaz de se ligar à água em altas
temperaturas. Dessa forma, conforme o ar perdia calor ou permitia que o calor por ele fosse
transmitido, ele ia perdendo a capacidade de reter água.
Podemos observar que, no experimento descrito acima, não existe uma fonte contínua
de calor, portanto, conforme o ar vai transmitindo o calor, sua temperatura tenderia a diminuir.
A medida que o calor fosse comunicado, e não resposto, o ar teria sua capacidade de reter água
sensivelmente diminuída, isto é, a água poderia se direcionar a dois caminhos, às paredes ou à
base da garrafa. Assim sendo, era possível observar o caminho da propagação do calor
observando o caminho percorrido pela água retida na água, ou pelo menos, observar onde o
deslocamento do calor se encerrava por associação do ponto de acúmulo das gotículas de água
na garrafa.
Para a verificar a forma pela qual o calor seria propagado no ar, Rumford determinou
que poderiam existir duas possibilidades e duas possíveis consequências diferentes para cada
uma delas: para a primeira, o calor poderia se propagar no ar partícula a partícula e, portanto, o
maior acúmulo de gotículas de água, perdidas pelo resfriamento, poderia ser visto no fundo da
garrafa; na segunda, o calor se deslocaria através do deslocamento do ar em direção aos lados
da garrafa e, portanto, o maior acúmulo das gotículas de água, perdidas pelo resfriamento,
poderia ser visto nas extremidades superiores da garrafa:

“Mas se as partículas de ar, ao invés de comunicar seu calor de uma para outra,
do centro para a superfície da garrafa, cada uma por vez, e por ela mesma, vieram para
a superfície da garrafa, e lá depositaram seu calor e sua água, eu conclui que a
nebulosidade (cloudiness) ocasionada pelo seu depósito de água apareceria em toda a
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garrafa, ou pelo menos não mais no fundo do que nos lados, mas sim menos; e isso, eu
penso, que foi o caso, de fato. 118”

Notadamente, Rumford observou que a maior concentração de gotículas de água estava
nas extremidades superiores da garrafa. Dessas gotículas, as poucas formadas abaixo desse
ponto estariam no fundo apenas em decorrência daquelas formadas acima que deslizam
vagarosamente:

“A nebulosidade primeiro fez sua aparição nos lados da garrafa, próximo ao topo
dela, e daí gradualmente se espalhou para baixo, até ficar mais fraca à medida que
baixava, dificilmente visível à distância de meio centímetro do fundo da garrafa, e sobre
a própria base [da garrafa], que era quase plana, quase não havia a menor aparência de
nebulosidade. 119”

Sendo assim, Rumford concluiu:

“Essas aparições, eu penso, são fáceis de contabilizar. O ar imediatamente em
contato com o vidro sendo resfriado, e tendo depositado uma parte de sua água na
superfície do vidro, da mesma maneira que ele comunica seu calor, desliza para baixo
pelos lados da garrafa em consequência do aumento de sua gravidade específica, e,
tomando seu lugar no fundo da garrafa, força toda a massa de ar quente para cima; que,
por sua vez, vem para os lados da garrafa, lá deposita seu calor e sua água, e depois
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curva seu curso para baixo, esta circulação continua até que o ar na garrafa tenha
adquirido a temperatura exata da água no frasco. 120”

Ou seja, segundo essas observações, Rumford concluiu que o calor não se propagava
no ar da mesma forma que em outras substâncias, corpos sólidos ou fluidos em geral, isto é,
partícula a partícula. A propagação do calor no ar ocorreria pelo aumento de sua gravidade
específica (densidade) que possibilitaria seus movimentos para cima. Dessa forma, ele concluiu
que o ar seria transportado pelas massas de ar de menor gravidade específica. Por fim, baseado
nessas conclusões, ele foi capaz de explicar o grande poder de não condução do ar confinado
e, finalmente, a razão de se poder classificar o ar como um mau condutor:

“Esse experimento me confirmou uma opinião que eu tinha por algum tempo
considerado que, embora as partículas de ar individualmente, ou cada um por si, são
capazes de receber ou transportar calor, ainda o ar em estado quiescente, ou como fluido
cujas partes estão em repouso com respeito uma a outra, não é capaz de conduzi-lo
[calor], ou dar passagem a ele [calor]; em resumo, que o calor é incapaz de passar através
de uma massa de ar, penetrando de uma partícula para outra. 121”

Dessa forma, Rumford também foi capaz de explicar o grande poder de não condução
dos materiais utilizados na confecção de vestimentas, ou seja, não somente a estrutura, a
densidade, espessura ou a massa da substância interferiam na sua capacidade de reter o calor,
mas também o ar acumulado em seus interstícios produzia um acréscimo de aquecimento e,
como indicaram os experimentos, quanto menor fosse o espaço entre as fibras, maior era o
poder de não condução do material em questão:
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“É também por essa circunstância, em uma grande medida, que é devido ao seu
poder de não condução, ou seu aparente calor, quando empregado como um
revestimento para confinar calor, é tão notavelmente aumentado após ser misturado com
uma pequena quantidade de qualquer substância sólida muito fina e leve, tal como seda
crua, pele, Eider down, etc, como nos experimentos anteriores: pois, como já observei,
embora essas substâncias, em pequenas quantidades, em que elas foram usadas,
dificilmente poderiam ter prevenido, em qualquer grau considerável, o ar de conduzir,
ou dar passagem para o calor, tendo sido capaz de passar por ele, assim elas podem
impedir de transportá-lo na operação. 122”

Por fim, esse trabalho se mostrou muito importante para a compreensão do
desenvolvimento das concepções de Rumford acerca da comunicação do calor através do ar.
Por ele, podemos concluir que Rumford supôs ser o ar o meio de comunicação do calor através
do deslocamento de suas partes e que em pequenos volumes o ar se comportaria tal qual um
isolante térmico. Esse trabalho se tornou importante, pois foi a partir da ideia de que o ar poderia
acrescentar o poder de não condução dos materiais que Rumford seguiu em suas investigações,
como poderemos ver mais adiante.
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As investigações a respeito do calor radiante: uma nova forma
de propagação do calor

Em meados do fim do século XVIII, diversos estudiosos estavam investigando a
natureza e as formas de manifestação do calor. Nesse período diversos trabalhos foram
desenvolvidos com o intuito de investigar o calor radiante. Segundo Evans e Popp, por volta de
1780, duas importantes conclusões a respeito do calor já haviam sido estabelecidas, isto é, a
distinção entre esta forma de manifestação do calor e as formas ordinárias, condução e
convecção, e a segunda o distinguia da luz, embora afirmasse que o calor radiante obedecia às
mesmas leis da óptica123.
Os nomes que mais se destacam nessas investigações foram J. H. Lambert (1728-1777)
e C. W. Scheele (1742-1786), que exerceram grande influência dentre os estudiosos suíços,
dentre eles o geólogo Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799), mentor de Marc-Auguste
Pictet, que veio a se tornar amigo pessoal do conde Rumford124.
Anos após a publicação do artigo de 1792, Rumford recebeu um exemplar do livro An
Essay on Fire de Pictet. Nessa obra, o autor desenvolveu diversas pesquisas a respeito do calor,
dentre elas estudos a respeito do calor radiante.
Até esse momento, em nenhum de seus trabalhos, Rumford havia discutido acerca dessa
forma de manifestação do calor. Contudo, após a leitura do Essay de Pictet, ele passou a incluíla em suas investigações a respeito da propagação do calor. Dessa forma, em seu primeiro artigo
publicado após o recebimento e leitura desse livro, ele fez suas primeiras considerações a

123
124

Evans and Popp, “Pictet’s Experiment”, 737–753.
Ibid., 744; Brown, Benjamin Thompson, 184.

92

respeito do tema. Em 1797, em “Of the Management of Fire and Economy of Fuel” 125, dedicou
um capítulo a considerações sobre as já conhecidas formas de transmissão de calor e o calor
radiante:

“Mas para poder formar uma ideia clara e distinta sobre esse assunto é
necessário examinar com cuidado todas as circunstâncias que assistem à geração do
calor na combustão de corpos inflamáveis e ver de qual maneira ou sob qual forma o
calor gerado se manifesta e como ele pode ser coletado, acumulado, confinado ou
dirigido. 126”

O capítulo II deste trabalho foi uma prévia das investigações de Rumford publicadas em
outro trabalho intitulado “Of the Chimney Fireplace”, publicado em 1797, onde Rumford
publicou diversos resultados sobre suas pesquisas a respeito das aplicações de seus
conhecimentos da natureza da propagação do calor na construção e melhorias de lareiras e
chaminés:

“Isso abre um amplo campo para investigação filosófica; mas como estas
investigações não são apenas curiosas e interessantes, mas também úteis e importantes
em alto grau, espero que o leitor me perdoe por solicitar sua atenção particular, enquanto
eu me esforço para fazer justiça a este assunto interessante, mas ao mesmo tempo,
abstruso e difícil que me encarreguei de tratar. 127”
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De acordo com Rumford, o calor emitido pela combustão dos combustíveis nas lareiras
geraria calor que se manifestava em duas formas: a primeira delas era o calor que escapava pela
fumaça, ou seja, a forma de calor que já havia sido grandemente estudada por Rumford e
tratava-se do calor emitido através da circulação de fluidos.
A segunda forma, a qual podemos considerar como um novo tema estudado por
Rumford, era aquela que ele compreendia como o calor radiante, isto é, o calor em forma de
raios oriundos da queima dos combustíveis. Nas palavras de Rumford:

“O calor gerado na combustão de combustíveis se manifesta de duas formas;
chamado de vapor quente que sobe do fogo, com o qual pode-se dizer que é combinado,
e nos raios caloríficos que são lançados fora do fogo em todas as direções. 128”

Podemos dizer que aqui temos a primeira referência de Rumford ao tema calor radiante,
ao qual denominou raios caloríficos:

“Esses raios podem, com maior propriedade, serem considerados caloríficos, ou
capazes de gerar calor, em qualquer corpo no qual eles são parados, então chamados
quente; pois quando eles passam livremente através de qualquer meio (como através de
uma massa de ar, por exemplo) eles não são encontrados para comunicar nenhum calor
para esse meio; nem parecem excitar em qualquer grau considerável de aquecimento
nos corpos em cujas superfícies são refletidos; e nesses aspectos eles têm manifestação
semelhante aos raios emitidos pelo sol. 129”
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Uma questão importante que Rumford levantou em suas considerações a respeito desse
assunto foi a relação entre a quantidade de calor emitida pelo fogo em forma de calor radiante
e aquela em que o calor é transportado pelos fluidos:

“Qual proporção de calor radiante (se eu puder ser autorizado a usar essa
expressão tão imprecisa) é carregada quando sai dos corpos queimados na fumaça e no
vapor aquecido, não é exatamente conhecida; é certo, entretanto, que a quantidade de
calor que sai nos fluidos elásticos aquecidos, visíveis e invisíveis, que sobe do fogo, é
muito maior do que todos os raios caloríficos unidos seriam capazes de produzir. 130”

Apesar de Rumford ter passado a considerar outra possível forma de manifestação do
calor, ele ainda pensava que a maior parte do calor emitido por um corpo seria transmitida pelos
fluidos circundantes, como, por exemplo, o ar ou, como no caso das chaminés, a fumaça.
Contudo, no trabalho “Of the Chimney Fireplaces”131, Rumford considerou que o calor
radiante seria responsável pelo aquecimento das salas, pois apesar de ser proporcionalmente
menor do que o calor transmitido pela fumaça, essa forma de calor poderia aquecer o ambiente
de maneira segura à saúde humana. Assim, o intuito principal de Rumford neste trabalho foi
investigar novas formas de impedir que o calor transmitido pela fumaça adentrasse as salas e
outros cômodos, propondo a construção de chaminés mais eficientes:

“Que o calor gerado, ou excitado, pelos raios caloríficos, que procedem dos
corpos queimados, é de fato, considerável, e evidente pelo calor que se sente na sala
aquecida pelo fogo da chaminé; pois, como todo calor combinado com a fumaça e vapor
quente sai da chaminé, é certo que o aumento do calor na sala, ocasionado pelo fogo, é
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inteiramente devido aos raios caloríficos lançados para dentro dela vindos do
combustível queimado. 132”

Para resolver essa questão, Rumford propôs um experimento simples que poderia
comprovar a existência dos raios caloríficos provenientes da combustão:

“A atividade desses raios pode ser mostrada de várias maneiras, mas, de modo
algum, de forma mais marcante do que pelo seguinte experimento simples: quando o
fogo brilhante queimar sobre a lareira, deixe o braço estendido em linha reta em direção
ao centro do fogo com a mão aberta e todos os dedos estendidos apontando para o fogo.
Se a mão não está próxima ao fogo mais do que duas ou três jardas, a não ser que o fogo
esteja muito alto, o calor dificilmente será perceptível; mas se, sem mover o braço, o
pulso for dobrado para cima de modo a apresentar o interior ou o plano da mão
perpendicular ao fogo, o calor não será apenas muito sensivelmente sentido, mas, se o
fogo for grande, e se ele queimar claro e brilhante, se encontrará tão intenso como a
ponto de ser insuportável. 133”

Contudo, podemos observar uma notória diferença entre as fontes de calor analisadas
por Rumford em seus trabalhos anteriores e as apresentadas por ele no trabalho em questão.
Anteriormente, Rumford se utilizou de fontes de calor que foram aquecidas por meios diferentes
de combustão; sendo assim, poderia se pensar que somente esse tipo de fenômeno pudesse
produzir o calor radiante.
Como mencionado antes, o calor radiante teria comportamento análogo à luz, portanto
ambos poderiam ser refletidos, refratados ou absorvidos de forma semelhantes. Entretanto, para
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não deixar qualquer dúvida a esse respeito, Rumford deixou claro que não apenas o fogo poderia
emitir o calor:

“Não

é,

entretanto,

apenas

corpos

queimados

que

emitem

raios

caloríficos. Todos os corpos - aqueles que são fixos e incombustíveis também como
aqueles que são inflamáveis, fluidos e também sólidos - são compreendidos por emitir
esses raios em grande abundância, assim que são aquecidos nesse grau, que é necessário
para se tornarem luminosos no escuro, ou até que estejam vermelhos-vivos. 134”

Assim, de acordo com o conde Rumford todos os corpos quentes emitiam calor radiante.
Mas ele não se comprometeu em apresentar as características desse fenômeno, nem em emitir
conclusões a respeito de questões às quais não houvesse anteriormente realizado atenta
investigação experimental:

“Corpos mesmo aquecidos em menor grau do que o que é necessário para emitir
luz visível enviam raios caloríficos em todas as direções. Isso é de fato, o que tem sido
provado por experimento. Todos os corpos, em todas as temperaturas, - mercúrio
congelado bem como ferro derretido, - emitem continuamente esses raios em maior ou
menor quantidades ou com maior ou menor velocidades? Serão os corpos resfriados em
consequência da emissão desses raios? Esses raios caloríficos sempre geram calor,
mesmo quando o corpo pelo qual eles são parados ou absorvidos é mais quente do qual
os raios procederam? Mas eu esqueci que eu prometi não me envolver nessa especulação
abstrusa. 135”
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Rumford encerrou assim suas considerações a esse respeito nesse trabalho, que retomou
após uma extensa e trabalhosa jornada experimental publicada após a virada do século XIX,
como veremos mais adiante.
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Novas ideias sobre a propagação do calor no vácuo: as
primeiras considerações a respeito do fluido etéreo

Retomando seus estudos a respeito do confinamento do calor por diferentes materiais
utilizados na confecção de roupas de inverno, Rumford produziu novas considerações sobre as
substâncias com grande poder de não condução. Como vimos, ele concluíra que o poder de
confinamento de calor estava associado à presença de ar nos interstícios dos materiais. Dessa
forma, ele buscou compreender os fatores decisivos que levariam determinados corpos a
acumular ar nesses interstícios. No terceiro capítulo de “Of the Management of Fire and
Economy of Fuel”, Rumford desenvolveu suas primeiras especulações sobre o assunto,
propondo a existência de um fluido que possuiria a interessante propriedade de atrair ar aos
espaços existentes entre as partes constituintes da matéria.
Rumford retomou uma discussão bastante debatida por ele em seus trabalhos
anteriores: a classificação dos materiais ou substâncias quanto à capacidade de permitir ou
impedir a passagem de calor. Sendo assim, a essa altura de seu trabalho, e das pesquisas
produzidas por outros estudiosos, ele observava que: “a causa dessa diferença nos poderes de
condução dos corpos com respeito ao calor ainda não está descoberta. 136”
Como mencionamos, por essa época, Rumford se dedicava a realizar melhorias nas
formas de aquecimentos de cômodos de casas e apartamentos, buscando encontrar maneiras de
impedir que o calor gerado no interior desses ambientes não escapasse para o exterior. Uma de
suas sugestões foi utilizar janelas duplas:
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“Janelas duplas têm sido usadas por muitos anos na maior parte do norte da
Europa, e sua grande utilidade em proporcionar o mobiliário das casas com o
aquecimento e conforto no inverno é universalmente reconhecida; mas eu nunca ouvi
que ninguém tenha pensado em empregá-las em países quentes para manter os
apartamentos frios no verão; ainda quão fácil e natural é essa aplicação de tão simples
e útil invenção! 137”

Portanto, seguindo o princípio utilizado na confecção das vestimentas de inverno, o ar
confinado nas janelas duplas, ou seja, janelas com espaço preenchido com ar, funcionava como
um isolante térmico e seu grande poder de não condução impedia que o calor contido na sala
saísse para o lado externo. Assim, com o propósito de promover melhorias em suas invenções
úteis, Rumford afirma ser necessário garantir novos conhecimentos sobre a natureza da
propagação do calor no ar. Portanto, neste trabalho, Rumford buscou por novos conhecimentos
acerca da natureza do calor que pudessem propiciar possíveis aprimoramentos em seus
aparelhos:

“Mas o ar não é apenas um não condutor de calor, mas seu poder de não
condução pode ser muito aumentado. Para ser capaz de formar uma ideia justa da
maneira como o ar pode se tornar um pior condutor de calor, ou da mesma maneira, um
melhor não condutor do que ele é em seu estado natural não confinado, será necessário
considerar a maneira pela qual o calor passa através do ar. 138”

Como mencionado anteriormente, Rumford concluiu, a partir de suas observações, que
o ar comunicava o calor de forma diferente dos outros fluidos. Até então, em seu trabalho

137
138

Ibid., 46.
Ibid., 47.

100

publicado em 1792, ele pensava que todos os outros fluidos, como por exemplo a água,
transmitiam o calor de forma semelhante aos corpos sólidos, ou seja, partícula a partícula.
Contudo, como vimos, no artigo “Of the propagation of Heat in Fluids”, publicado
posteriormente, Rumford passou a admitir outra ideia acerca da propagação do calor nos demais
fluidos139. Segundo ele:

“Alguns experimentos que eu tenho feito recentemente, e que ainda não foram
publicados, têm me conduzido a suspeitar que a água, mercúrio e todos os outros fluidos
não elásticos não permitem que o calor passe através deles de uma partícula para outra,
como indubitavelmente passa através dos corpos sólidos, mas que seus aparentes
poderes de condução dependem essencialmente da extrema mobilidade de suas partes;
em resumo, eles preferem transportar calor do que permitir sua passagem.”140

Decerto, podemos afirmar que a motivação de Rumford para realizar novas
investigações sobre a propagação do calor nos fluidos foi despertada por suas conclusões a
respeito da comunicação no ar. Pois, como visto anteriormente, ele acreditava que o
comportamento do calor no ar e na água seriam semelhantes. Portanto, os estudos de Rumford
sobre a natureza do calor no ar geraram desdobramentos importantes para suas investigações a
respeito da natureza dos demais fluidos. Isso o conduziu a concluir que, assim como no ar, o
calor se propagaria em todos os fluidos através dos movimentos de massas proporcionados
pelas diferenças de densidades.
Entretanto, antes de discorrer sobre esse novo assunto, Rumford se referiu a um antigo
experimento que poderia justificar a introdução dessa nova ideia à sua hipótese a respeito da
natureza do calor:
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“Talvez possa haver outra causa ainda mais escondida que torna uma substância
melhor do que outra para confinar o calor. Mostrei por meio de um experimento direto
e irrepreensível, que o calor pode passar através do vácuo de Torricelli, embora com
mais dificuldade do que no ar (o poder de condução do ar para o poder de condução no
vácuo de Torricelli está a 1000 para 604, ou 10 para 6, aproximadamente); mas se o
calor pode passar onde não existe ar, deveria, nesse caso, passar por um meio mais sutil
do que o ar, - um meio que muito provavelmente permeia todos os corpos sólidos com
grande facilidade e que, certamente, deve permear tanto o vidro quanto o mercúrio
utilizado para fazer o vácuo de Torricelli. 141”

Pode-nos parecer curiosa a nova maneira como Rumford lidou com o resultado deste já
conhecido experimento. Vale lembrar que no experimento realizado em 1785 e publicado em
1786 no artigo intitulado “New experiments upon Heat”, Rumford propôs investigar a
transmissão do calor no vácuo de Torricelli. Naquele episódio, Rumford não pareceu espantado
ao verificar que o calor poderia, mesmo que com muita dificuldade, se propagar nesse meio.
Além do que, Rumford pouco se esforçou em compreender esse fenômeno, apenas o justificou
afirmando que isso seria esperado, pois, de forma análoga, o fluido elétrico também se
propagava no vácuo de Torricelli.
Contudo, passados cerca de dez anos desde a realização daqueles experimentos,
Rumford lança novas ideias sobre as razões que levam o calor a se propagar nesse meio, como
também, tece novas considerações a respeito da natureza do vácuo de Torricelli.
Diferentemente do que ele havia anunciado na primeira vez que publicou a respeito desses
experimentos, Rumford foi, dessa vez, mais categórico em afirmar a estranheza de observar o
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calor se propagando no vazio. Assim, para justificar a propagação do calor no vácuo de
Torricelli, ele se baseou numa ideia que, posteriormente, se tornou fundamental para ele propor
uma nova hipótese para a propagação do calor. Em outros termos, para explicar a propagação
do calor no vácuo de Torricelli, ele afirmou que possivelmente esse espaço não poderia ser
vazio de fluidos, mas que o espaço barométrico seria preenchido com um fluido mais sutil do
que o ar:

“Agora, se existe um meio mais sutil pelo qual o calor pode ser conduzido, não
é possível que possa existir uma certa afinidade entre esse meio e os corpos sensíveis?
Uma certa atração ou coesão, através da qual os corpos em geral, ou alguns tipos de
corpos em particular, podem, de alguma forma, impedir esse meio em suas operações
na condução ou transporte de calor de um lugar para outro? 142”

De acordo com Rumford, assim como para o ar, as estruturas dos materiais teriam
capacidade de inibir a capacidade de transmitir calor também do fluido mais sutil do que o ar.
Como verificou a partir da comparação dos resultados de alguns experimentos de resultados
anteriores:

“Surgiu do resultado de vários dos meus experimentos, dos quais dei conta
detalhada em um artigo antes mencionado, publicado no ano de 1786, vol. LXXVI, na
Philosophical Transactions, que o poder de condução do vácuo de Torricelli é para o
ar como 604 para 1000; mas eu encontrei por um experimento posterior (veja meu
segundo artigo sobre o calor, publicado na Philosophical Transactions em 1792) que
55 partes em volume de ar, com 1 parte de seda crua fina, formaram uma cobertura para
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confinar o calor, cujo poder de condução para o ar era de 576 para 1284 ou 448 para
1000. 143”

Desse raciocínio, Rumford chegou à importante conclusão:

“A seda deve, portanto, não apenas ter destruído completamente o poder de
condução do ar, mas deve também, ao mesmo tempo, ter prejudicado muito
sensivelmente o fluido etéreo que provavelmente ocupa os interstícios do ar e que serve
para conduzir o calor no vácuo de Torricelli: pois o vácuo de Torricelli era um melhor
condutor de calor do que este meio [seda], na proporção de 604 para 448. 144”

Nesta passagem encontramos, pela primeira vez, referência ao fluido etéreo que, anos
depois, se tornou indispensável para sua ideia definitiva a respeito da natureza do calor.
Contudo, ao que nos parece, Rumford se absteve de trabalhar com essa hipótese, pois, segundo
ele, tal fluido não tinha existência comprovada:

“Mas não posso avançar nesse assunto, sendo sensível ao perigo de raciocinar
sobre as propriedades de um fluido cuja existência é duvidosa, e sentindo que nosso
conhecimento da natureza do calor e da maneira como ele é comunicado de um corpo
para outro é muito imperfeito e obscuro para nos permitir seguir essas especulações com
qualquer perspectiva de sucesso e avanço. 145”
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Por fim, nesse trabalho, Rumford se absteve em continuar investigando a respeito dessas
especulações sobre a existência desse fluido etéreo presente nos interstícios de determinados
corpos maciços. Contudo, anos depois ele parece ter retomado esse assunto, como veremos no
próximo tópico.
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Conclusões a respeito das formas de comunicação do calor e a
indispensabilidade do fluido etéreo

Retomemos brevemente o percurso de investigação de Rumford até aqui. Ele havia
desenvolvido diversas considerações sobre a propagação do calor, entretanto, não havia
formulado uma hipótese a seu respeito. Seus experimentos e considerações a respeito da
propagação do calor no vácuo de Torricelli e no ar, em seus dois primeiros trabalhos, orientaram
suas investigações posteriores que consideraram o ar como o principal meio de propagação do
calor, que ocorreria pelo movimento das massas de ar consequente das diferenças de densidade.
Após iniciar seus estudos a respeito da forma de calor radiante, Rumford passou a
considerá-lo como uma das manifestações do calor. Assim, um corpo aquecido emitiria calor
de duas formas possíveis: através do movimento das massas de ar e pelo calor radiante.
Entretanto, para Rumford, até pelo menos 1797, a maior proporção do calor perdido por um
corpo quente seria propagada pelo movimento do ar e em menor proporção o calor radiante.
Durante os primeiros anos de investigações a respeito do calor radiante, Rumford não
fez considerações sobre essas radiações. Foi apenas em seu trabalho “An Enquiry Concerning
the Nature of Heat, and the Mode of Its Communication”146, publicado em 1804, que se
aprofundou nas investigações e experimentos sobre as radiações do calor, procurando também
desenvolver uma hipótese que explicasse como essa forma de calor era manifestada.
Podemos dizer que foi a partir de 1803 que ele passou a desenvolver seus estudos sobre
esse tema de forma definitiva e publicou suas conclusões no artigo de 1804. Nesse período, ele
realizou diversos experimentos e construiu diversos aparelhos e aparatos experimentais a fim
de compreender o modo da comunicação através do calor radiante.
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No entanto, Rumford tinha se deparado com uma questão ainda em aberto, pois após
anos estudando a propagação do calor pelo ar e considerando essa como a principal maneira
como um corpo emitia calor para o espaço circundante, ele tinha especulado a relação de
proporção entre as quantidades de calor emitido por esses modos, mas não havia chegado à
nenhuma conclusão definitiva. Dessa forma, em seus primeiros experimentos publicados no
artigo “An Enquiry Concerning the Nature of Heat, and the Mode of Its Communication”,
notamos que ele procurou investigar se a forma de calor comunicada por um corpo pelo ar seria
realmente maior em proporção do que aquela emitida através do calor radiante.
Foi a partir de suas novas considerações a respeito da natureza da propagação do calor
que Rumford se propôs a reavaliar algumas das reflexões por ele feitas nesses trabalhos
anteriores. Assim, ele voltou a investigar a natureza da propagação do calor pelo ar em torno
do corpo aquecido, retomando o poder de condução do ar livre a partir das medidas dos
intervalos de tempo para os resfriamentos. Para tanto, ele realizou uma série de experimentos
com corpos não combustíveis aquecidos, verificando, para cada uma das situações, o tempo que
o corpo levou para atingir a temperatura de resfriamento.
O primeiro experimento dessa série foi realizado como descrito abaixo:

“Exp. Nº 1. O grande cilíndrico Nº 1, com sua extremidade coberta com as
roupas quentes, da maneira descrita anteriormente, e seus lados verticais (que foram
polidos, muito limpos e brilhantes) expostos nus para o ar, foi preenchido com água
próxima da fervura e colocado sobre o suporte de madeira, sobre uma mesa em uma
sala tranquila, para resfriar, sendo o ar da sala a temperatura de 45 graus Fahrenheit. 147”
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Nesse primeiro experimento, Rumford mediu o tempo de resfriamento de um vaso
cilíndrico oco preenchido com água em temperatura de ebulição. Nesse experimento em
questão apenas as bases dos vasos estavam cobertas, com materiais semelhantes aos usados na
confecção de vestimentas, já as laterais do cilindro estavam descobertas, possibilitando assim
que o calor pudesse escapar livremente pelo ar.
O segundo experimento possuía construção bastante semelhante ao primeiro,
apresentando apenas uma pequena variação em sua construção:

“Outro vaso cilíndrico Nº 2, em todos os aspectos como no Nº 1, com suas
extremidades cobertas da mesma maneira, mas com suas laterais cobertas com um único
fino linho irlandês (como o vendido em Londres por cerca de 4 libras por jarda),
aplicado próximo ao corpo do instrumento, foi preenchido com água quente ao mesmo
tempo colocado na mesa para resfriar. 148”

Nesses dois experimentos, Rumford procurou examinar a propagação do calor através
do ar com corpos cobertos e descobertos a fim de compreender o efeito das coberturas sobre os
corpos quentes aquecidos. E os resultados obtidos foram descritos por ele da seguinte forma:

“Enquanto o instrumento Nº 1, cujos lados estavam nus, empregou 55 minutos
resfriando do ponto de 94 graus para 84 graus, o instrumento Nº 2, cujos lados estavam
cobertos com linho, resfriou o mesmo intervalo em 36 ½ minutos. 149”

Esses resultados pareciam discordar dos trabalhos experimentais realizados por ele nos
anos anteriores, pois, diferentemente do que ele havia concluído, a cobertura nos corpos
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aquecidos teria a função de impedir a condução do calor. Ele se manifestou a esse respeito
observando que:

“Consequentemente, daí parece que as vestimentas podem, em alguns casos,
acelerar a passagem do calor para fora do corpo, ao invés de confiná-lo nele. A
descoberta desse fato extraordinário me surpreendeu, e, excitou minha curiosidade, e eu
imediatamente me concentrei a investigar essa causa. 150”

Assim, Rumford voltou-se para investigar sobre a propagação do calor através do ar
atmosférico, e levantou duas hipóteses que poderiam resolver essa questão:

“Eu concebi que o linho pode ter acelerado o resfriamento do instrumento, ou
por facilitar a abordagem de uma sucessão de partículas frescas de ar frio, ou por
aumentar os efeitos da radiação, e, com a visão de elucidar esse importante ponto, os
seguintes experimentos foram feitos. 151”

Na primeira de suas hipóteses, Rumford considerou que a cobertura do vaso, feita de
linho, permitiria uma maior aproximação das partículas do ar circundante aos corpos, o que
facilitaria uma maior interação entre o corpo quente e a massa de ar de modo a agilizar troca de
calor e, assim, o transporte do calor pelo ar.
Essa primeira hipótese levaria em conta que a maior parte do calor emitido por esse
corpo seria comunicado para fora através do ar, e sendo assim, uma variação no aparato que
alterasse a disposição entre o aparato e o ar poderia resultar em uma relevante diferença na
variação de temperatura para o resfriamento. Já a segunda hipótese não levava em consideração
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o calor emitido pelo ar, mas o calor emitido por radiação, ou seja, a interação entre a cobertura
de linho e a superfície do cilindro aumentaria as emissões de raios caloríficos.
Como vimos, em “Of the Management of Fire and the Economy of Fuel”, Rumford
considerou que a proporção de calor emitido por radiação seria consideravelmente menor do
que aquela emitida pelo ar. 152 Entretanto, em “An Enquiry Concerning the Nature of Heat,
and the Mode of Its Communication”, pela primeira vez, ele considerou a hipótese de que o
calor perdido pela radiação proporcionava variações consideráveis na diferença de temperatura
do corpo, o que implicava que a proporção de calor radiante poderia ser maior do que ele havia
pensado.
Assim, para resolver essa questão, realizou outros experimentos, fazendo pequenas
variações, tal como o experimento Nº 2:

“Removendo o linho com o qual o instrumento Nº 2 foi revestido, eu agora cobri
os lados do instrumento com uma fina e transparente cobertura de cola, e, quando ela
estava quase seca e dura, eu novamente preenchi os dois instrumentos com água quente,
e observei os tempos de resfriamento como antes. 153”

Nessa nova disposição, Rumford retirou o linho do vaso Nº 2 e o revestiu com uma
camada de cola, mantendo o vaso Nº 1 como no experimento anterior. Assim, ele constatou
que o vaso Nº 1 resfriou 10 graus em 55 minutos, já o vaso Nº 2, ou seja, aquele revestido com
cola, levou 43 ¼ minutos para resfriar a mesma variação de temperatura.
Verificando que, da mesma forma da cobertura de linho, a cola também proporcionava
uma diminuição no intervalo de tempo do resfriamento, Rumford voltou a desenvolver suas
duas hipóteses:
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“Quando nós consideramos esse experimento com atenção, nós devemos
encontrar razão para concluir que se fosse, facilitando a aproximação e o contato
temporário de uma sucessão de partículas frescas de ar frio da sala até a superfície da
cola (que agora se tornou a superfície do corpo quente), que o resfriamento do corpo foi
acelerado, estando o metal completamente coberto e o ar, supostamente preso e fixo a
sua superfície, como se estivesse completamente excluído por um revestimento de cola,
bem como por dois ou mais, dois revestimentos não poderiam acelerar o resfriamento
do instrumento mais do que um. 154”

De acordo com Rumford, se a primeira de suas hipóteses fosse a verdadeira, ou seja, se
a cobertura permitisse uma maior aproximação entre a superfície e o ar, possibilitando assim
uma aceleração do resfriamento, ao se introduzir no aparato um número maior de coberturas
não haveria diminuição no intervalo de tempo para o resfriamento, pois ao invés de uma
aproximação as coberturas proporcionariam um afastamento entre o ar e a superfície do vaso.
Por outro lado, de acordo com Rumford, se sua segunda hipótese fosse a verdadeira, ou seja, a
cobertura interferisse na emissão das radiações, a adição de coberturas de cola à superfície do
metal não levaria à diminuição no intervalo de tempo do resfriamento, ou seja, continuaria
havendo aceleração do resfriamento:

“Mas se, se por outro lado, o resfriamento do instrumento nesse experimento foi
acelerado, não por facilitar e acelerar os movimentos do ar frio circundante, mas por
facilitar e aumentar essas radiações que são conhecidas por proceder dos corpos quentes,
eu entendo que dois revestimentos de cola podem possivelmente acelerar o resfriamento
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do vaso mais do que um. Para colocar essa conjectura em teste, eu fiz o experimento
decisivo a seguir. 155”

Assim, Rumford procurou realizar uma série de experimentos a fim de investigar se o
número de coberturas de cola sobre a superfície do metal proporcionava ou não uma aceleração
no resfriamento do vaso, a fim de verificar qual de suas duas hipóteses seria a mais adequada.
Dessa forma, no experimento Nº 3 Rumford aplicou mais uma camada de cola ao
cilindro e observou um resfriamento de 10º da temperatura em um intervalo de tempo de 37 ⅚
minutos. Retomamos os resultados desses experimentos abaixo:
·

Experimento Nº 1 - vaso Nº 1 (sem cobertura) - tempo de resfriamento: 55 minutos;
vaso Nº 2 (coberto com linho) - tempo de resfriamento: 36 ½ minutos.

·

Experimento Nº 2- vaso Nº 2 (uma cobertura de cola) - tempo de resfriamento: 43 ¼
minutos.

·

Experimento Nº 3- vaso Nº 3 (duas coberturas de cola) - tempo de resfriamento: 37 ⅚
minutos.
Como podemos notar, dos resultados acima, a aplicação da segunda camada de cola não

aumentou o tempo do resfriamento, pelo contrário, o resfriamento foi acelerado de 43 ¼
minutos para 37 ⅚ minutos. Esses resultados conduziram Rumford a admitir que o resfriamento
dos corpos foi acelerado pois as camadas poderiam: “facilitar e aumentar essas radiações que
são conhecidas precedentes dos corpos quentes” 156.
Em outra série de experimentos, dessa vez utilizando coberturas de verniz, como vemos
a seguir, Rumford obteve resultados semelhantes que reforçaram suas conclusões:
Experimento Nº 4 - 1 cobertura de verniz - 42 minutos
Experimento Nº 5 - 2 coberturas de verniz - 35 ¾ minutos
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Experimento Nº 6 - 4 coberturas de verniz - 30 ¼ minutos
Experimento Nº 7 - 8 coberturas de verniz - 34 ¼ minutos
Os resultados dos experimentos 4, 5, 6 e 7 fizeram Rumford reconsiderar as suas ideias
a respeito das proporções das quantidades dos tipos de calor que eram emitidos pelos corpos
aquecidos. Ele constatou que pequenas variações no aparato experimental, que interferiam
somente na emissão do calor radiante, resultaram em consideráveis acelerações de resfriamento.
Desse modo, sabendo que a emissão de calor radiante, ou das radiações, proporcionaram
grandes variações de temperatura, Rumford dedicou outros experimentos para verificar as reais
proporções do calor emitido pelos corpos quentes, isto é, se a maior parte era radiante ou
transportada pelo ar. Assim, no experimento Nº 31, ele propôs uma nova investigação a respeito
dos tipos de calor emitidos pelos corpos quentes:

“Exp. Nº 31. Os dois vasos cônicos usados no último experimento (que eu devo
distinguir agora chamando um de Nº 5 e o outro de Nº 6), sendo suspenso no ar, em dois
braços horizontais da base de madeira, a uma altura de 44 polegadas acima do chão da
sala (os pratos de peltre, pratos de barro, e as bases de madeira nas quais foram
colocadas, sendo removidas) ambos os vasos foram novamente preenchidos com água
fervente e expostos a resfriar no ar. 157”

Esse experimento consistiu em comparar os tempos de resfriamento de dois vasos
idênticos, nomeados por Rumford de vaso Nº 5 e vaso Nº 6. Diferentemente dos experimentos
anteriores, esses dois vasos não eram cilíndricos, mas sim cônicos ocos preenchidos com água
fervente. As diferenças nas montagens dos aparatos foram descritas por Rumford da seguinte
maneira:
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“O vaso Nº 5 permaneceu em uma posição vertical, ou com sua base plana na
posição horizontal, como antes; mas o vaso Nº 6 foi agora inclinado, então seu eixo, e
consequentemente o plano de sua base, fez um ângulo com o plano do horizonte de 45
graus. Nessa posição do vaso Nº 6, é evidente que o ar, aquecido pelo contato com sua
base, teve bastante liberdade para escapar para cima e dar espaço para que outras
partículas de ar mais frio entrem em contato com a superfície aquecida, e ao ser
aquecido, é rarefeito e forçado para cima na sua vez; e sob essas circunstâncias, deve
ser razoavelmente esperado que o máximo de calor possível seria comunicado
imediatamente para o ar pelo corpo quente e que o calor comunicado com certeza
aceleraria o resfriamento do vaso. 158”

Portanto, foram montados dois aparatos distintos com os vasos acima descritos. No
primeiro aparato o vaso Nº 5 foi colocado com sua base paralela ao plano horizontal, já o vaso
Nº 6 foi colocado com sua base formando um ângulo de 45º com o horizonte.
O propósito deste experimento foi investigar as quantidades de calor emitidas pelos dois
vasos, isto é, verificar quais proporções seriam de calor radiante ou transportados pelo ar.
Rumford assume que se os dois vasos eram exatamente iguais e suas medições iniciaram a
mesma temperatura inicial, as quantidades de calor radiante emitidas pelos vasos Nº5 e Nº6
deveriam ser iguais. Sendo assim, qualquer diferença entre as medições dos intervalos de tempo
de resfriamento dos vasos deveria ser tomada como sendo gerada pelo calor perdido para o ar.
A única diferença na montagem desse aparato foi a inclinação de 45º na base do vaso Nº 6, que
permitiu que o calor emitido pela base, e transportado pelo ar, conseguisse ser comunicado para
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cima, já que o ar aquecido, menos denso e mais rarefeito, pôde subir pelo espaço deixado pela
inclinação do vaso:

“Esse, de fato, foi resfriado em um tempo menor do que o outro, Nº 5, que foi
suspenso em uma posição vertical; mas a diferença dos tempos de resfriamento foi
muito pequena; o que indica, se eu não estou equivocado, que uma comparativamente
pequena quantidade de calor que o corpo quente perde, quando é resfriado no ar, é
comunicado para esse fluido. 159”

O resultado obtido indicou que a diferença entre os intervalos de tempo dos
resfriamentos foi praticamente igual: “O vaso Nº 5 foi encontrado para resfriar através do
padrão de intervalo de 10 graus em 38 ½ minutos; e o Nº 6, que estava na posição reclinada,
em 37 ¼ minutos.160”

Portanto, apesar de a inclinação do vaso Nº 6 proporcionar a

possibilidade de mais emissão de calor do vaso para o ar, a diferença entre os tempos de
resfriamento foi pouco maior do que um minuto, valor consideravelmente pequeno comparado
ao tempo total de resfriamento dos vasos. Dessa forma, Rumford concluiu que o calor emitido
pelo corpo quente transportado pelo ar interferia pouco no processo de resfriamento deste:

“Supondo agora (o que me parece não ser improvável) que todo, ou quase todo,
o calor perdido pelo instrumento Nº 5 passou para fora em raios através do ar, nós
podemos determinar qual parte do calor, perdido pelo instrumento Nº 6, foi comunicado
para o ar que entrou em contato com sua superfície. 161”
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Essa pequena diferença fez Rumford repensar sua conclusão assim que tomou a hipótese
da existência do calor radiante como verdadeira, ou seja, que essa forma de manifestação do
calor seria consideravelmente pequena quando comparada à quantidade de calor transportada
pelo ar:
“Eu anteriormente considerei que o aquecimento de vestimentas naturais e
artificiais como dependente principalmente do obstáculo que se opõe aos movimentos
do ar frio pelo qual o corpo quente é circundado; mas, através do exame paciente e
cuidadoso desse assunto, eu estou convencido que a eficácia da radiação é muito maior
do que eu tinha suposto ser. 162”

Podemos dizer que o experimento Nº 31 foi importante para as conclusões de Rumford
acerca da natureza da propagação do calor, pois seus resultados além de mostrar que a
proporção de calor radiante se sobrepõe a qualquer outra, também ajudou a explicar o fenômeno
observado em 1786, em que verificou que o calor poderia se propagar no vácuo de Torricelli:

“Do resultado do experimento Nº 31, nós somos levados a concluir que apenas
uma muito pequena parte do calor, que um corpo quente parece perder quando é
resfriado no ar, é de fato comunicado para esse fluido; uma maior porção sendo
comunicada para outros corpos circundantes à distância e, em um de meus antigos
experimentos, um corpo quente foi resfriado, apesar de ter sido colocado em um vácuo
de Torricelli. 163”
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Sendo assim, a hipótese da existência do calor radiante pôde explicar a propagação do
calor no vácuo de Torricelli, pois de acordo com Rumford, as radiações poderiam se propagar
através do ar. Contudo, não precisariam desse meio para serem transportadas.
Outra questão que pôde ser respondida quando Rumford adotou a hipótese do calor
radiante foi aquela que se referia ao calor se propagando através do ar sem interferir no
comportamento de suas partículas:

“A razão pela qual a partícula de ar que está em contato imediato com um corpo
quente é aquecida, enquanto outras partículas próximas a ele não são afetadas pelos
raios caloríficos vindos do corpo quente, que estão continuamente passando por elas
através do ar, é, eu imagino, por causa da partícula aquecida que está na superfície do
fluido (ar), onde esses raios são ou refletidos, refratados ou absorvidos; mas, uma vez
que um raio passa à superfície do fluido transparente, prossegue direto sem ser afetado
por elas, e consequentemente sem afetá-lo, até chegar aos confins do meio, ou à
superfície de algum outro corpo. 164”

Desse modo, Rumford finalmente foi capaz de explicar as razões que faziam do ar e
todos os outros fluidos a possuírem tão alto poder de não condução, pois apesar de serem
capazes de transportar o calor pela movimentação de suas massas, eram invisíveis à ação do
calor radiante:

“Se essa hipótese da comunicação, ou geração de calor, e do frio, por radiação
for verdadeira, isso parece capaz de nos explicar, de maneira satisfatória, o que tem sido
chamado de poder de não condução dos fluidos transparentes, com respeito ao calor;
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portanto, se o calor é realmente comunicado ou excitado na maneira acima descrita, é
evidente que um fluido perfeitamente transparente pode receber calor apenas em sua
superfície e consequentemente esse calor não pode ser propagado em tal fluido, por
comunicação, de uma partícula a outra do fluido para outro.165”

Portanto, Rumford passou a considerar, por meio desses experimentos, que os corpos
quentes comunicavam seu calor em quase sua totalidade através de raios e não pela
movimentação das massas de ar, como havia pensado por muito tempo. Dessa forma, ele passou
a dedicar seus esforços a realizar experimentos que revelassem outras características desses
raios ou radiações.
Para tanto, construiu um instrumento que lhe permitisse verificar a existência das
radiações de calor oriundas dos corpos aquecidos. Ele nomeou esse instrumento termoscópio e,
de acordo com ele, esse aparelho era extremamente sensível às radiações e seria capaz de
detectar também as radiações não perceptíveis aos sentidos humanos.
Assim, em 1803 Rumford realizou uma série de experimentos com seu termoscópio,
que veio a repetir na presença de Pictet e De Saussure, e foi também publicado em 1804 no
artigo “An Enquiry concerning the Nature of Heat, and the Mode of Its Communication”.
O aparato foi descrito por Rumford da seguinte maneira:

“Este instrumento, que eu tomarei a liberdade de chamar um termoscópio, é
muito simples em sua construção. Como o higrômetro do Sr. Leslie (como ele escolheu
chamar seu instrumento), é composto de duas bolas de vidro, unidas às duas
extremidades de um tubo de vidro curvado; mas as bolas, em vez de estar próximas e
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juntas, são colocadas a uma distância considerável uma da outra; e o tubo que os
conecta, em vez de ser dobrado no meio, e as duas extremidades viradas para cima, é
bastante reta no meio, e suas duas extremidades, às quais suas duas bolas estão presas,
são giradas perpendicularmente para cima, de modo a formar cada um, um ângulo reto
com a parte do meio do tubo, que permanece em posição horizontal. 166”

Figura 19: Ilustração do termoscópio do conde Rumford vide "An Enquiry concerning the Nature of Heat, and
the Mode of Its Communication". (Thompson, “An Enquiry, 182”)

Nesse período Rumford foi acusado de plágio por supostamente ter copiado a ideia da
construção de seu termoscópio de outro famoso filósofo natural, o escocês John Leslie (17661832). Pouco antes do conde Rumford, Leslie publicou um livro a respeito de uma série de
experimentos realizados com um aparelho por ele denominado de higrômetro. Tanto o aparelho
quanto os experimentos eram semelhantes àqueles desenvolvidos pelo conde:
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“Eu recebi uma carta do Sr. Davy, Professor de Química da Royal Institution, na
qual ele me informou que Sr. Leslie tinha, um pouco tempo antes, publicado uma
memória sobre o calor e que ele tinha descrito vários experimentos que se assemelham
a alguns que eu tinha realizado. 167”

Rumford se defendeu da acusação de plágio afirmando que nem ele, nem Leslie, teriam
tido conhecimento um do trabalho do outro. Porém, como veremos adiante, alguns estudiosos
do período afirmaram que o termoscópio de Rumford não passou de uma cópia do higrômetro
de Leslie:

“Eu estou longe de pretender afirmar que o Sr. Leslie tinha algum conhecimento
desses meus experimentos antes dele anunciar publicamente em impressão. É,
entretanto, igualmente certo que eu não sabia, e não teria como saber. E para mim não
é difícil provar isso. 168”

Apesar desses fatos controversos, Rumford seguiu com a utilização de seu termoscópio
e com os resultados de seus experimentos, que foram de suma importância para a elaboração
de sua hipótese a respeito da natureza da comunicação do calor.
Mas concentremo-nos agora na descrição da construção do aparato e também na forma
da realização de alguns dos experimentos. Como podemos verificar na figura 19, relativa à
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imagem do termoscópio, publicada em seu artigo de 1804, o aparelho desenvolvido pelo conde
Rumford consistia em duas esferas de vidro ocas (Rumford as nomeou por C e E, como
podemos verificar na imagem) unidas por um tubo de vidro oco duplamente curvado em duas
partes (nomeado tubo D na imagem).
Rumford inseriu uma pequena quantidade de espírito de vinho no tubo duplamente
curvado, como segue a descrição abaixo169.

“Em um dos cotovelos deste tubo é inserido um tubo curto de quase o mesmo
diâmetro, por meio do qual uma pequena quantidade de espírito de vinho, tingido de
uma cor vermelha, é introduzida no instrumento; e, depois que isso é feito, a
extremidade deste tubo curto (que tem somente cerca de uma polegada de comprimento)
é selado hermeticamente; e toda comunicação é cortada entre o ar nas bolas do
instrumento no seu tubo e o ar externo da atmosfera. 170”

Tal como foi descrito por Rumford, após a inserção do espírito de vinho no interior do
tubo duplamente curvado, através da conexão de um segundo tubo, por onde o líquido foi
inserido, o aparato, esferas ocas de vidro e o tubo de vidro duplamente curvado, foi selado
hermeticamente e todo o contato com o meio externo foi bloqueado, após a retirada do segundo
tubo anexo. Assim, no interior do aparato havia ar em quase todo o espaço e uma pequena
quantidade de espírito de vinho, que quase sempre se mantinha em repouso no ponto médio na
parte horizontal do tubo duplamente curvado:
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“Uma pequena bolha de espírito do vinho (se eu posso permitir usar essa
expressão) agora é feita passar do tubo curto para o longo tubo de conexão; e a operação
é tão gerenciada que esta bolha (que tem cerca de ¾ de polegada de comprimento)
permanece estacionária, no meio ou perto do meio, da parte horizontal do tubo, quando
a temperatura (e consequentemente a elasticidade) do ar nas duas bolas, nas duas
extremidades do tubo, são exatamente as mesmas. 171”

Rumford passou a chamar a quantidade de espírito de vinho presente no tubo de bolha
de espírito de vinho. Quando o aparato não se encontrasse em uso ou quando as temperaturas
das esferas ocas de vidro estivessem em equilíbrio, a bolha de espírito de vinho se mantinha em
repouso no ponto médio do tubo. Contudo, quando o instrumento fosse posto em uso, ou seja,
quando por alguma razão, as esferas ocas de vidro não se encontrassem em equilíbrio térmico,
a bolha de espírito de vinho se deslocaria de seu ponto de repouso em direção a uma das esferas
de vidro ocas: “Por meio de uma escala de partes iguais, unida à parte horizontal do tubo de
conexão, a posição da bolha pode ser determinada e seus movimentos observados.172”
A posição da bolha de espírito de vinho poderia ser verificada através de uma escala
anexa à parte horizontal do tubo pelo lado de fora na base onde as esferas de vidro ocas e o tubo
duplamente curvado estavam afixados, a base corresponde aos pontos A, B e D da imagem na
figura 19. O deslocamento da bolha de espírito de vinho ocorria apenas se as temperaturas das
esferas de vidro ocas fossem diferentes entre si, ou seja, se por algum estímulo externo, como
presença de fontes de calor, as esferas de vidro fossem submetidas a diferentes intensidades de
radiação.
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Dessa forma, o deslocamento da bolha de espírito de vinho do termoscópio de Rumford
seria um indicador da presença de radiações de calor – ou das radiações de frio:

“Se, agora, a bolha estando em repouso no lugar apropriado, uma das bolas do
instrumento seja exposta aos raios caloríficos que procedem em todas as direções a
partir de um corpo quente, enquanto a outra bola é protegida desses raios por uma tela,
o ar na bola, tão exposto à ação desses raios, será aquecido; e, se a elasticidade for
aumentada por esse calor adicional, sua pressão não será mais contrabalanceada pela
elasticidade do ar frio na outra bola, e a bolha será forçada a sair do seu lugar e a levantar
a sua estação mais perto da bola mais fria. 173”

Assim, para verificar a presença de radiações, ou a existência dessas radiações, ou
mensurar diferenças de intensidades entre diferentes fontes de radiação, as esferas de vidro
seriam submetidas à presença de corpos aquecidos. Para que a radiação não atingisse as duas
esferas ao mesmo tempo, Rumford introduziu ao aparato um disco que bloqueava os raios,
conforme vemos na figura 19 (na imagem o disco é representado por F).
Esse instrumento também pôde ser utilizado para verificar se dois corpos diferentes
emitiriam radiações iguais ou não, a partir da verificação da posição da bolha de espírito de
vinho em relação de seu ponto de repouso:

“Ao apresentar dois corpos quentes ao mesmo tempo às duas bolas do
instrumento, tomando cuidado para que cada bola seja protegida da ação do corpo
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quente apresentado à bola oposta, as distâncias desses corpos quentes de suas
respectivas bolas podem ser tão reguladas que suas ações nessas bolas talvez sejam
iguais, no entanto, as temperaturas desses corpos quentes podem ser diferentes, ou por
mais diferentes que sejam as quantidades ou intensidades dos raios caloríficos que eles
emitem. 174”

Assim, com o termoscópio, era possível verificar, por exemplo, se corpos a mesma
temperatura poderiam emitir radiações em intensidades diferentes ou se corpos a temperaturas
diferentes poderiam emitir radiações em intensidades iguais. Além disso, com esse aparato,
Rumford também pôde relacionar a intensidade das radiações às diferentes distâncias aos
corpos: “E, quando as ações de dois corpos quentes no instrumento são iguais, as intensidades
relativas dos raios que eles emitem podem ser determinadas pelas distâncias entre os corpos e
as bolas do instrumento. 175”
Com esse instrumento, Rumford realizou os experimentos de Nº 12 ao Nº 28, que se
diferenciavam entre si devido a algumas modificações nas temperaturas dos corpos expostos,
distâncias e cores. Aqui discorremos sobre os experimentos Nº 12 e Nº 17, a fim de
compreender o funcionamento básico desse aparelho e algumas das questões averiguadas pelo
conde.

“Experimento Nº 12 - Dois vasos cilíndricos iguais, feitos de chapa de latão e
polidos muito brilhantes, cada um com 3 polegadas de diâmetro e 4 polegadas de
comprimento, suspensos por seus pescoços oblíquos em posição horizontal (sendo
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colocados em seus estandes de madeira), foram preenchidos com água à temperatura de
180°; e os seus fundos circulares planos foram apresentados em uma posição vertical
para as duas bolas do termoscópio a uma distância de 2 polegadas. 176”

Inicialmente, Rumford apresentou os dois corpos aquecidos, a mesma temperatura,
simultaneamente à presença das esferas ocas do termoscópio. Como esperado, a bolha de
espírito de vinho, que funciona como um indicador da presença das radiações, não se deslocou,
já que sendo iguais em distâncias e em temperaturas as intensidades das radiações se
equilibrariam entre si.

Figura 20: Ilustração de uma das esferas de vidros oca do termoscópio do conde Rumford próxima a dois corpos
cilíndricos emissores de radiação vide "An Enquiry concerning the Nature of Heat, and the Mode of Its
Communication". (Thompson, “An Enquiry, 182”).
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O passo seguinte de Rumford, a fim de testar seu instrumento, foi aproximar um dos
corpos aquecidos de sua respectiva esfera de vidro e verificar o deslocamento da bolha de
espírito de vinho:

“Se um dos corpos quentes estiver agora mais perto da bola para a qual foi
apresentada (o outro corpo quente permanecendo em seu lugar), a bolha imediatamente
começa a se mover do corpo quente que estava avançado para frente, em direção à bola
oposta ao qual o outro corpo quente foi apresentado. 177”

De maneira análoga, o deslocamento ocorreria no sentido oposto se o corpo fosse
afastado:

“Se, ao invés de avançar um dos corpos quentes mais perto da bola a que foi
apresentada, ele foi retirado para uma distância maior dela, a ação de seus raios
caloríficos na bola foi diminuída por esse aumento de distância; e, sendo superado pela
ação dos raios do corpo quente apresentado à bola oposta (em menor distância), a bolha
foi forçada a sair de seu lugar e obrigada a se mover para a bola que havia sido retirada
para trás. 178”

Após esses procedimentos iniciais, Rumford descreveu o seu experimento ao aproximar
um corpo aquecido a 180 graus Fahrenheit a uma das esferas de vidro, deixando a outra exposta
apenas ao ar ambiente:
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“Quando um dos corpos quentes só foi apresentado a uma das bolas, a bolha foi
imediatamente colocada em movimento, e ao colocar o corpo quente mais próximo da
bola, pode ser conduzido para fora do tubo para dentro da bola oposta; isso, no entanto,
nunca deve ser feito, seja porque desarranja totalmente o instrumento, como é fácil
perceber. 179”

O resultado desse experimento confirmava a hipótese de Rumford acerca da existência
das radiações de calor emitidas pelos corpos quentes. De acordo com Rumford, o deslocamento
da bolha de espírito de vinho era um indicador da presença dessas radiações caloríficas que
saiam do corpo quente e chegavam à superfície da esfera oca de vidro.
Após realizar diversos outros experimentos, onde foram verificadas outras questões
relativas às radiações de calor, Rumford passou a investigar também as radiações emitidas pelos
corpos frios. Desde sua leitura da obra de Pictet, Rumford tinha proposto investigar sobre os
raios emitidos pelos corpos a baixas temperaturas, ou seja, passou a investigar a natureza das
radiações dos corpos frios, ou como ele passou a chamar, radiações frigoríficas.
Assim, Rumford realizou o experimento Nº 17:

“Experimento Nº 17 - Tendo me assegurado, por estes ensaios anteriores, que o
instrumento não foi afetado sensivelmente por uma superfície metálica brilhante que lhe
era apresentada, desde que a temperatura do metal e a do instrumento fossem as mesmas,
tirei agora uma dos vasos cilíndricos, e, levando-o para outro quarto, eu o preenchi com
gelo batido e água. 180”
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No experimento Nº 17, Rumford introduziu no corpo cilíndrico, que antes estava
preenchido com água aquecida, uma mistura de gelo e água. Esse experimento foi elaborado
baseado no mesmo princípio dos anteriores, onde o corpo frio seria posto na presença de uma
das esferas ocas de vidro: “Entrando na sala novamente, agora apresentei o fundo vertical plano
deste vaso cilíndrico horizontal, cheio de gelo e água, a uma das bolas do termoscópio à
distância de quatro polegadas.181”
Rumford esperava que os corpos frios também emitissem radiações, e que ao posicionar
o corpo frio próximo a uma das esferas de vidro oca, estando a outra exposta apenas ao ar
comum, a bolha de espírito de vinho se deslocaria de seu ponto de repouso. Porém, ele constatou
que: “A bolha de espírito de vinho começou instantaneamente a se mover com um movimento
lento e regular em direção ao corpo frio; e, tendo avançado no tubo de cerca de uma polegada,
permaneceu estacionária. 182”
De acordo com Rumford, o movimento da bolha presente no tubo do termoscópio seria
um indício da presença de radiações ao redor das esferas ocas de vidro do aparelho, comprovada
pelo deslocamento da bolha. Isso conduziu-o a admitir que todos os corpos a diferentes
temperaturas seriam emissores de radiações, ou caloríficas ou frigorificas.
Assim, num trabalho posterior intitulado “Reflections on Heat”, publicado no mesmo
ano, Rumford observou que:

“Por meio de um instrumento que eu chamei de um termoscópio e que é
extraordinariamente sensível, descobri que não só todos os corpos a todas as
temperaturas emitem raios, mas também que os raios que emanam de corpos frios são
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tão eficazes em resfriar corpos quentes como os raios dos últimos são eficazes no
aquecimento de corpos frios. 183”

Nesse trabalho, Rumford assegurou a seu leitor que realizou diversos experimentos dos
quais foi possível verificar que todos os corpos emitiam radiações caloríficas e que os corpos
frios também emitiam radiações, por ele nomeadas frigoríficas.
Esses resultados conduziram Rumford a abordar a propagação do calor sob novas bases.
Contudo, para que a hipótese do calor radiante se fundamentasse segundo as premissas
fundamentais da mecânica, ainda era necessário considerar e especular sobre um meio mais
sutil do que o ar por onde o calor radiante fosse transmitido. Dessa forma, Rumford parece ter
retomado a ideia por ele proposta por ele em 1797 em seu artigo “Of the Management of Fire
and Economy of Fuel”, em que afirmava que o calor seria capaz de se propagar no vácuo de
Torricelli devido à existência de um fluido etéreo indetectável, como veremos no próximo
capítulo.
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CAPÍTULO 3

De acordo com Brown, não se sabe ao certo em que momento de suas investigações
Rumford se convenceu da existência do fluido etéreo.184 Possivelmente, ele já supunha sua
existência, no entanto, não teria mencionado nada a seu respeito até a publicação do “An
Enquiry concerning the Nature of Heat, and the Mode of Its Communication" em 1804.
Como vimos, um indício de que Rumford já especulava, mesmo timidamente sobre a
existência desse fluido sutil, foi apontado por Goldfarb, que sugere que ele teria associado o
fluido etéreo ao fogo, substância não material, de Boerhaave. Ademais, podemos supor também
que, ao ler o tratado de Pictet, em 1796, Rumford tivera contato com uma ideia de calórico
alternativa, pois Pictet apresentou duas possibilidades para a hipótese material do calor para as
radiações oriundas dos corpos aquecidos:

“O fogo (...) é propagado por radiação vinda do foco onde ele foi produzido.
Esse fato pode ser explicado igualmente bem, supondo uma emanação real que vem do
foco, ou pelas simples vibrações excitadas neste foco num fluido ígneo, [que é]
considerado tão elástico, e que preenche o espaço pelas mesmas leis, quanto [são] as
ondas sonoras. 185”

Pictet observava que existiam dois tipos de caloristas: aqueles que consideravam as
radiações como emanações reais do calórico oriundo de uma fonte; e aqueles que supunham
que essas radiações seriam vibrações em um fluido ígneo, o calórico, estimuladas pela fonte
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quente. Esses dois tipos de caloristas explicavam o calor radiante de formas distintas; no
entanto, em ambas explicações, os estudiosos consideravam a existência de um fluido ígneo e
imponderável.
De acordo com Evans & Popp, Pictet provavelmente teria tomado conhecimento dessas
ideias de seu mentor na juventude Horace-Bénédict de Saussure, uma vez que a ideia original
do experimento utilizando espelhos côncavos submetidos à presença de uma fonte quente
descrito no seu livro, mesmo com algumas alterações, foi de Saussure.
Segundo Evans & Popp, Saussure admitia que o calórico contido dentro de um corpo
dependeria também de uma certa agitação de um fluido ígneo. Essa agitação poderia ser
comunicada através de oscilações, que poderiam ser consideradas análogas às oscilações
sonoras. Para Saussure, no experimento utilizando espelhos côncavos e a fonte quente, o calor
não poderia ser comunicado apenas pela acumulação do fluido ígneo, mas também devido suas
ondulações186.
Desse modo, podemos dizer que Saussure compreendia o calor radiante como
oscilações no fluido que preenchia todo o espaço onde o experimento foi realizado. Mas,
diferentemente de seu aluno Pictet, Saussure não explicava o fenômeno apenas pela emanação
do fluido em si, mas por meio da oscilação dele.187 De fato, isso é ainda reforçado por outra
passagem em que ele se refere ao movimento do fluido ígneo. Em seu livro Voyages dans les
Alpes, Saussure procurou explicar a tendência da diminuição da temperatura atmosférica com
a altitude através de sua hipótese de que o fluido calórico, presente no espaço entre os corpos,
se tornaria rarefeito nas altitudes:
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“ O sr. De Luc também acredita, assim como o Sr. Lambert, que o fluido ígneo
é mais raro nas regiões mais altas, mas por uma razão bem diferente. O grande geômetra
acreditava que o fogo se tornava raro no alto da atmosfera pela ação da gravidade do ar;
O sr. De Luc acredita que ele se condensa no fundo pela própria gravidade. O sr.
Lambert considera o fogo como um fluido discreto em movimento; que se torna raro
pela aceleração de sua rapidez; e o sr. De Luc o compara a um fluido contínuo, em que
as partes se condensam comprimindo-se mutuamente. Enfim, na questão sobre a
identidade do fogo e da luz, que M. Lambert não ousou resolver, mas se coloca de modo
afirmativo, o sr. De Luc se decide para o lado negativo e sustenta que a luz é um agente
incapaz por si próprio de aquecer os corpos; mas é o que coloca em movimento o fluido
ígneo que eles contêm, e que atua com mais eficácia perto da superfície da terra, porque
este fluido elástico e pesado é mais condensado nessa altura mais baixa do que numa
grande altura. História da Terra, Tomo 5. 188”

Assim, se considerarmos que o conde Rumford teve acesso ao livro de Pictet e, de forma
indireta, às ideias de Saussure a respeito do calórico, podemos supor que Rumford já tinha em
vista a ideia de fluido etéreo antes de 1804. Um dos indícios a esse respeito é o fato de as ideias
de Saussure se assemelhar às de Rumford no que diz respeito à existência de um fluido elástico.
Em ambos os casos, o papel do fluido elástico é o mesmo: permitir a comunicação do calor
através de ondulações.
Contudo, parece-nos que, naquele momento, Rumford não quis se precipitar a esse
respeito. Isso é notório numa passagem do artigo publicado em 1804. Antes de apresentar sua
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hipótese completa a respeito da natureza do calor, e antes de introduzir o fluido etéreo, Rumford
observou que estava:

“Profundamente sensível à insuficiência dos poderes da mente humana para
desdobrar os mistérios da natureza e descobrir os agentes que ela emprega e seu modo
de ação em suas operações secretas e invisíveis; e estando, além disso, plenamente
consciente do perigo de me apegar a uma falsa teoria e da insensatez de desperdiçar o
tempo em especulações ociosas; em minhas pesquisas filosóficas, tenho sempre estado
muito mais ansioso para descobrir novos fatos, e mostrar como as descobertas dos outros
podem ser úteis para humanidade, do que inventar teorias plausíveis, que muito mais
frequentemente tendem a nos desencaminhar do que nos guiar no caminho da verdade
e da ciência. 189”

Assim, apesar de tradicionalmente ter se envolvido apenas em questões técnicas em boa
parte de sua carreira, em 1804, Rumford se propôs desenvolver estudos teóricos a respeito da
ideia de propagação do calor.

“Encontrando-me nessa situação neste momento, peço a atenção e, acima de
tudo, a indulgência da Sociedade enquanto eu me esforço para explicar as conjecturas
que formei a respeito da natureza do calor e do seu modo de comunicação. 190”
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Se considerarmos que essas duas passagens fazem alusão às conjecturas de Rumford
antes de 1804, podemos dizer que ele se absteve de apresentar ideias definitivas sobre a natureza
do calor até ter solucionado algumas questões teóricas e experimentais. Dentre essas questões,
provavelmente, encontrava-se aquela conjectura sobre a existência de um fluido etéreo para
explicar a propagação do calor.
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A elaboração da hipótese definitiva de Rumford sobre o modo
de comunicação do calor

Após a publicação do artigo “An Enquiry concerning the Nature of Heat, and the Mode
of Its Communication", Rumford publicou trabalhos de revisão sobre sua trajetória teórica e
experimental até chegar à versão final de sua hipótese. Esses trabalhos foram: “Reflections on
Heat”191 e “Historical Review of The Various Experiments of the Author on the Subject of
Heat”192 que também foram publicados em 1804.
Em seu artigo “Reflections on Heat”, Rumford retomou algumas importantes ideias,
muitas delas baseadas em experimentos, que o possibilitaram a realizar sua investigação sobre
o modo de comunicação do calor: “Sem entrar nos detalhes dos vários experimentos que foram
realizados para determinar a natureza do calor, vou me limitar nesta memória a alguns dos
principais resultados dessas pesquisas. 193”
Nessa passagem introdutória, Rumford fez uma breve referência às investigações
experimentais realizadas por ele. Contudo, ele afirmou que iria se concentrar naqueles de maior
importância em suas pesquisas, o que significa que, dentre os diversos experimentos por ele
realizados durante anos, alguns deles seriam mais decisivos para respaldar sua explicação sobre
a propagação do calor.
Uma primeira leitura desse artigo nos revelou que, para Rumford, um dos importantes
experimentos nessa direção eram aqueles que trataram da investigação do calor radiante. Isso é
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explicado pelo fato de que ele, como vimos, em 1804, ter descartado outras formas de
manifestação do calor, assumindo como objeto de estudo o calor radiante. Assim, ele observa
inicialmente que:

“Quando um corpo sólido - uma barra de ferro, por exemplo - está em torno da
temperatura do ar circundante, não vemos nem percebemos nada que indique que possui
uma superfície radiante; mas se a aquecermos fortemente no fogo incandescente de uma
forja, o corpo muda de cor, torna-se primeiro vermelho, depois branco, fica visível no
escuro, ilumina objetos circundantes e aquece de forma sensível todos os objetos que
são atingidos pelos raios que ele emite em todas as direções. 194”

Notemos que, nesta passagem, Rumford destaca uma observação importante a respeito
da emissão do calor radiante pelos corpos. De acordo com ele, corpos muito aquecidos, isto é,
a altas temperaturas, emitiriam radiações perceptíveis aos sentidos humanos, ou pela sensação
do calor na aproximação, ou pela mudança de cor da superfície desse corpo aquecido. Desse
modo, Rumford, uma vez convencido da existência das radiações oriundas dos corpos
extremamente quentes, observa que: “Os raios caloríficos que os corpos muito quentes enviam
de suas superfícies passam através do ar transparente sem aquecê-lo, nem aquecem
sensivelmente os corpos em cujas superfícies são refletidos. 195”
Essa constatação parece tê-lo conduzido a novos questionamentos a respeito da
existência do calor radiante, que foi formulada da seguinte maneira:
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“A existência dos raios caloríficos, que agora estamos discutindo, sendo
realmente comprovada, e sua maneira de agir sendo evidentemente como a descrevi, é
importante verificar se o conhecimento desses fatos não é suficiente para formar uma
teoria de calor que explica todos esses fenômenos. 196”

Como vimos no capítulo anterior, as duas concepções teóricas a respeito das formas de
comunicação do calor consideravam como verdadeira a existência do calor radiante. Sendo
assim, Rumford não necessitava mais comprovar que corpos quentes emitiam tais radiações de
modo que a simples comprovação da existência dessas radiações não validavam sua hipótese.
Desse modo, Rumford retoma algumas questões básicas a respeito das radiações de calor, não
para verificar a existência dessas emanações pelos corpos quentes, mas: “Para formar uma ideia
clara e exata dos raios em questão e dos efeitos que são capazes de produzir197”. Assim, ele
propõe “voltar-se para sua causa mecânica e considerá-los em relação à sua existência e à sua
operação. 198”
Notemos que Rumford, inicialmente, considerou os modos de comunicação do calor
baseando-se em ideais mecanicistas, que, em essência, não admitiam a ideia de emanação real
do calor. Ele observa que:

“Há duas maneiras de olhar a radiação de um objeto; primeira, aquela que
concebe os raios como emanações de uma substância real lançada fora da superfície do
corpo; a segunda, aquela que considera esses raios como ondulações que, a partir de
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cada ponto da superfície do objeto radiante, são propagadas em todas as direções em
linhas retas em um fluido elástico que o rodeia de todos os lados. 199”

Todavia, como sabemos, Rumford desenvolveu sua hipótese tendo por base premissas
mecânicas conhecidas, notoriamente ligadas ao comportamento do som: “O som, com o qual
estamos melhor familiarizados do que com a luz, nos oferece um exemplo de radiação ou
ondulação em um fluido elástico que certamente não é uma emanação. 200”

Podemos dizer que, para Rumford, o comportamento e a natureza da luz não eram tão
bem conhecidos quanto os do som. Assim, para ele, era mais razoável estabelecer uma analogia
entre a propagação do calor e o do som:

“Temos ideias suficientemente claras sobre as operações mecânicas através das
quais as ondulações do ar que constituem o som são excitadas e propagadas; mas não
temos nenhuma concepção de qualquer operação mecânica possível por meio da qual
uma substância material poderia ser enviada adiante continuamente e em todas as
direções a partir da superfície de um corpo. 201”

Portanto, para Rumford, os argumentos dos filósofos naturais partidários da teoria do
calórico não possuíam precedentes mecânicos para explicar a radiação do calor, o que, para ele,
os tornaria inválidos, pois nenhum fenômeno conhecido na natureza era explicado pela
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emanação real de um fluido. Assim, baseando-se na premissa de que, “Na física, para que uma
hipótese possa ser admitida, deve ser fundada na suposição de uma operação mecânica
concebível202”, propõe que os modos de comunicação do calor sejam explicados por ondulações
de um meio elástico da mesma forma que o som se propaga no ar.
De acordo com Rumford, essas ondulações produzidas no fluido etéreo circundante
seriam produzidas a partir das vibrações das partículas constituintes dos corpos. Tal como as
perturbações no ar produziram as ondulações sonoras, as vibrações das partículas gerariam as
radiações de calor:

“Para que a teoria do calor, que é baseada na hipótese vibratória, possa ser
admitida, é necessário mostrar que as vibrações em questão podem existir, e que podem
causar os raios ou ondulações que os objetos emitem de suas superfícies, e que por meio
delas nós supomos que corpos de diferentes temperaturas se influenciam, mesmo à
distância, provocando mudanças de temperatura recíprocas e simultâneas, de modo a
atingir, pouco a pouco, uma temperatura comum e intermediária. 203”

Ao assumir a hipótese de que o calor radiante nada mais era do que um fenômeno
mecânico decorrente das vibrações das partículas, Rumford assumia também a ideia de
movimento perpétuo dessas partículas. Assim, ele observa que:

“Se as partículas que compõem um corpo não se tocam (uma opinião que
geralmente é recebida e que parece muito provável), como não há dúvida de que essas
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partículas são continuamente atraídas uma em direção à outra pela força reconhecida da
gravitação universal, é impossível conceber, em uma aglutinação de partículas que
formam um corpo sólido tangível, de que maneira essas partículas podem preservar suas
situações relativas sem estarem em movimento. 204”

Assim, Rumford assumiu que independentemente da temperatura do corpo, isto é,
quente, frio ou à temperatura ambiente, as partículas dos corpos estariam em constante vibração.
Dessa forma, concluía que, estando os corpos a altas, baixas ou médias temperaturas, suas
superfícies seriam capazes de emitir as radiações de calor:

“A partir deste curso de raciocínio, podemos concluir que as partículas que
compõem um corpo estão necessariamente em movimento; e se admitimos a existência
de um fluido eminentemente elástico, um éter que preenche todo o espaço em todo o
universo, com exceção daquele ocupado pelas partículas dispersas de corpos
ponderáveis, é fácil conceber que os movimentos das partículas, de que são feitos
objetos materiais, devem causar ondulações neste fluido; e, por outro lado, as
ondulações desse fluido devem afetar um grau sensível e modificar os movimentos das
partículas desses corpos. 205”

Podemos dizer que, diferentemente de seus oponentes caloristas, que assumiam que
apenas corpos a altas temperaturas emitiam calor radiante, Rumford compreendeu que todos os
corpos, quentes ou não, produziam radiações de calor a partir das vibrações das partículas em
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um fluido etéreo. Através da hipótese material do calor, os filósofos naturais caloristas
poderiam explicar a existência do calor radiante emitido pelos corpos quentes, mas não a
possível existência de calor radiante emitido por corpos a baixas temperaturas.
Porém, as vibrações das partículas e o fluido etéreo, meio de propagação das ondulações
que as circundava, não seriam experimentalmente verificáveis. Assim, para fundamentar sua
hipótese, isto é, que o calor radiante seria ondulações produzidas pelas vibrações das partículas
em um fluido etéreo, Rumford usou estrategicamente a seguinte ideia: “Para estabelecer a
teoria do calor, que se baseia na hipótese vibratória, sobre uma base firme é necessário não só
mostrar que as vibrações em questão são possíveis, mas também provar que as ondulações que
elas deveriam causar realmente existem. 206”
Em outros termos, Rumford não propõe verificar a existência das vibrações das
partículas, ou mesmo a existência do éter, mas os efeitos que delas decorria. Para tanto, ele
procurou mostrar que todos os corpos, independentemente da temperatura, emitiam as
conhecidas radiações de calor. Ou seja, para Rumford, a comprovação da vibração constante
das partículas e do éter se daria através da verificação da existência das ondulações oriundas
das superfícies de todos os corpos independentemente de suas temperaturas.
Não obstante, para Rumford, seria necessária a comprovação de que as superfícies dos
sólidos seriam capazes de emitir essas ondulações em todas as temperaturas, isto é,
diferentemente do que os sentidos humanos poderiam comprovar. Uma forma de fazer isso seria
demonstrar que, mesmo frios, os corpos emitem ondulações:

“Na condição comum das coisas, os objetos que nos rodeiam não oferecem
qualquer indicação de radiação, nem produzem nenhum efeito capaz de se manifestar a
206

Ibid., 173.

142

qualquer um de nossos sentidos de modo a nos levar a suspeitar que possuem superfícies
radiantes. Mas o filósofo que pretende penetrar nos mistérios da Natureza deve estar
continuamente em guarda para que ele não seja enganado nem pelo testemunho nem
pelo silêncio de seus sentidos. 207”

Estas possíveis radiações oriundas dos corpos a baixas temperaturas, imperceptíveis aos
sentidos humanos, seriam manifestações invisíveis da natureza. Desse modo, Rumford observa
que:

“Quando encontramos fortes razões para suspeitar da existência de agentes que
não conseguem se manifestar em nossos sentidos, devemos empregar toda a nossa
habilidade em conceber meios para obrigá-los a descobrir a si mesmos e a desvendar os
mistérios de suas operações invisíveis. 208”

Dessa forma, a fim de realizar o experimento que comprovasse que todos os corpos,
independentemente da temperatura em que se encontravam, emitiam ondulações no fluido
etéreo, Rumford construiu e utilizou um instrumento, o termoscópio.

“Por meio de um instrumento que eu chamei termoscópio, e que é
extraordinariamente sensível, encontrei não só que todos os corpos a todas as
temperaturas emitem raios, mas também que os raios que emanam de corpos frios são
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tão eficazes em resfriar corpos quentes quanto os raios destes últimos são eficazes em
aquecer os corpos frios. 209”

Podemos dizer que Rumford obteve de forma indireta a comprovação de que as
partículas constituintes dos corpos estariam em movimento vibratório perpétuo independente
da temperatura, pois essas vibrações produziam ondulações diretamente detectáveis:

“Por meio deste instrumento, descobri, em primeiro lugar, que todos os corpos a
todas as temperaturas (corpos frios e quentes) emitem continuamente raios de suas
superfícies, ou melhor, como eu acredito, ondulações, semelhantes às ondulações que
os corpos sonoros enviam no ar em todas as direções, e que esses raios ou ondulações
influenciam e mudam, pouco a pouco, a temperatura de todos os corpos sobre os quais
incidem sem serem refletidos, no caso, os corpos sobre os quais incidem serem mais
quentes ou mais frios do que os corpos da superfície da qual os raios ou ondulações
procedem. 210”

As ondulações de calor se distinguiriam, desse modo, uma da outra, através das mesmas
características atribuídas às ondas sonoras, ou seja, mais um indício de que o calor seria um
fenômeno mecânico, comportando-se tal como o som. Assim, Rumford conclui que:
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“Se as emanações de corpos quentes e frios são realmente ondulações em um
fluido extremamente raro e elástico que tem sido chamado éter, a comunicação de calor
e frio deve ser semelhante à comunicação de som; e todas as disposições mecânicas que
foram inventadas para aumentar a intensidade do som devem ser tão aplicáveis quanto
ao aumento dos efeitos produzidos por essas emanações de corpos quentes e frios. 211”

Retomemos brevemente o movimento dos argumentos de Rumford a favor de uma
explicação mecânica dos modos de comunicação do calor. Podemos notar aqui quatro
elementos-chave: 1) o calor como um fenômeno mecânico; 2) o movimento de vibração
constante das partículas; 3) o fluido etéreo como meio de propagação das ondulações de calor
e 4) as radiações de calor e frio.
Rumford parte do princípio de que o calor, tal qual todos os fenômenos físicos, é
mecânico. Estabelece, assim, uma analogia entre a propagação do calor e a do som. Em seguida,
desenvolve um novo argumento partindo de dois outros que são fundamentais para a existência
do fenômeno sonoro: a fonte das ondulações e o meio de propagação. Sabemos que, para o
fenômeno sonoro, a fonte das ondulações são as perturbações ou vibrações. Assim, Rumford
estabelece, por analogia, que as ondulações de calor deveriam ser geradas também por
vibrações.
Partindo da suposição de que as partículas dos corpos estavam em constante movimento
de vibração, Rumford supôs que essa vibração seria a causa das ondulações do calor. Desse
modo, como era necessária a presença de um meio por onde o calor deveria se propagar,
Rumford passou a admitir a existência de um fluido etéreo.
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Mas, tão logo ele publicara seus resultados e suas ideias, seu trabalho recebeu as
primeiras críticas. As ideias do conde Rumford sobre os modos de comunicação do calor
repercutiram entre os estudiosos do calor e da luz e os membros da Royal Society daquele
período desde a divulgação de seus primeiros resultados em 1802, dois anos antes da publicação
do artigo final. Dentre esses estudiosos, encontramos Thomas Young que fez referência aos
estudos de Rumford sobre o calor e os relacionou com suas próprias conclusões a respeito do
comportamento da luz:

“Esse foi um ponto a tempo estabelecido, que o calor consiste em vibrações das
partículas dos corpos e é capaz de ser transmitido por ondulações através de um vazio
aparente (NEWT. Opt. Qu. 18.) Esta opinião foi há muito abandonada. O conde
RUMFORD, Professor PICTET e o Sr. DAVY são quase os únicos que parecem ser
favoráveis a ela; mas parece ter sido rejeitado sem qualquer bom fundamento, e
provavelmente recuperará sua popularidade em breve. 212”

Além de Young, Humphry Davy também divulgou as ideias de Rumford através de suas
palestras – Lectures213. E em uma delas encontramos uma primeira menção à hipótese do fluido
etéreo do conde Rumford.
Mas, nem todos estavam de acordo com as ideias de Rumford. Após a publicação do
seu trabalho final, “An Enquiry Concerning the Nature of Heat, and the Mode of Its
Communication”, naquele mesmo ano, um artigo, criticando o trabalho de Rumford, foi
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em seus artigos, Young também mencionou a hipótese do conde em suas Bakerian Lecture na Royal Institution
213
Davy, “Outlines of a Course of Lectures Chemical Philosophy,” 386-387.
212

146

publicado em um periódico de Edimburgo na Escócia. O artigo foi apresentado pela Edinburgh
Review, revista publicada regularmente entre 1802 e 1929214.
Esse artigo, que tem um tom de desaprovação, é de autoria desconhecida. Contudo, pelo
conteúdo pode-se verificar que o autor é um filósofo natural, especialista sobre o calor e
defensor da teoria do calórico. Nesse artigo, é notório que o crítico anônimo avaliou diversos
aspectos da obra de Rumford, como sua habilidade como filósofo natural, sua prática como
experimentalista e seus conhecimentos acerca da filosofia natural:

“Os trabalhos desse incansável experimentalista têm inquestionavelmente
rendido algum serviço a ciência, ao eliminar novos caminhos de observação, que se
impuseram sobre sua visão, no curso de seus diversos e aleatórios ensaios. Ele também
demonstrou certa sagacidade, e muita engenhosidade, ao aplicar seus experimentos para
fins práticos, de tal modo que, embora suas conclusões teóricas sejam geralmente
infelizes, seus corolários, derivados de suas observações de fato e não de suas
inferências especulativas, podem em geral ser acreditados, e têm frequentemente
contribuído muito para as artes úteis da vida comum. 215”

Podemos dizer que as habilidades do conde Rumford como experimentalista eram
reconhecidas entre os homens de ciência daquele período, bem como sua maestria em produzir
conhecimento útil a partir da ciência já estabelecida. Todavia, para o autor do artigo da
Edinburgh Review, o conde Rumford era conhecido por sua falta de competência como filósofo
natural.
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Além do conhecimento especulativo, Rumford era também uma pessoa muito
interessada em questões de ordem prática. Seu verdadeiro interesse na ciência seria em produzir
melhorias para a vida humana através de suas invenções216. No início de suas investigações
sobre diversos assuntos, dentre os quais o calor, notamos que sua preocupação estava orientada
para resolver problemas mais práticos. Entretanto, parece-nos que, com o passar dos anos, ele
adquiriu novos interesses que foram despertados pelo conhecimento que obtivera por meio de
suas invenções e seu aprimoramento.
Em linhas gerais, podemos dizer que os interesses de ordem mais especulativa de
Rumford, que o fariam ser reconhecido como filósofo natural, surgiram gradativamente na
medida em que refletia sobre os processos que observava em pequenos experimentos e inventos.
Em seus primeiros trabalhos é notório que, por diversas vezes, ele elaborou experimentos e
aprimorou invenções sem a intenção de desenvolver novas hipóteses científicas teóricas.
Provavelmente, a crítica dirigida a Rumford estava relacionada à sua fama de inventor
e ao reconhecimento de suas habilidades que o tornava, de certo modo, um experimentalista
bastante reconhecido, porém não um bom pensador ou filósofo natural. De fato, ele era muito
hábil em construir aparatos e realizar experimentos, como vimos no capítulo anterior, o que lhe
permitiu levantar novas hipóteses com as quais os filósofos naturais não estavam muito
familiarizados. Isso é notório na seguinte passagem:

“Mas, acima de tudo, um artigo preenchido com uma matéria teórica, abundante
de pulsos, vibrações, movimentos internos e fluidos etéreos, merece ser exposto, mais
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ainda porque essas quimeras são misturadas com uma porção de indução, e recebeu a
honra mal merecida de um lugar na Philosophical Transactions. 217”

As críticas, neste trecho, referem-se, primeiro, às conclusões de Rumford sobre a
existência de uma matéria considerada teórica e não real. Como vimos, o fluido etéreo era
indetectável e, como bom experimentalista que era Rumford, esperava-se que ele o detectasse.
Porém, ao invés de demonstrá-lo, de fato, ele havia apenas inferido sua existência. Segundo, a
crítica se dirige à maneira pela qual Rumford elabora suas hipóteses a partir de seus
experimentos e procura validá-los a partir de casos particulares. De acordo com o autor das
críticas, Rumford teria utilizado “uma porção de indução” que fazem seu argumento ser
desmerecido de reconhecimento, pois ele fundamentara seu raciocínio e elaborara sua hipótese
por meio de resultados experimentais de casos particulares, desenvolvendo a partir daí uma
teoria geral sobre a natureza do calor.
De acordo com a crítica, Rumford introduziu em seu texto uma série de noções teóricas
de forma indiscriminada, sem prévia explicação ou definição. Assim, as premissas das quais
Rumford utilizou largamente para fundamentar seus experimentos e hipóteses não eram
reconhecidas ou não faziam parte do corpus de conhecimento aceito pela maioria dos estudiosos
daquele período, como podemos apreciar no seguinte trecho:

“Ao expor sua peculiar teoria do calor, nosso autor começa observando que não
existe tal coisa como repouso no universo - que todos os corpos dos quais nós temos

217

Ibid.

149

conhecimento estão em estado de movimento – e que provavelmente as partículas desses
corpos também estão em movimento entre si. 218”

Ou seja, a crítica incidia sobre alguns pressupostos aceitos por Rumford. O mesmo se
deu com respeito à introdução do fluido etéreo em sua investigação:

“Também merece ser considerado como o conde Rumford introduz um fluido
etéreo em sua teoria, silenciosamente e sem dar a seus leitores nenhum aviso de tal
postulado. 219”

De fato, nos dois estudos em que Rumford abordou esse assunto, ele foi pouco enfático
sobre o fluido etéreo. Diferentemente de Thomas Young, que publicou um artigo completo
dedicado ao conceito de Éter Luminoso utilizado em sua hipótese ondulatória da luz, referindose a estudiosos como Isaac Newton para fundamentar sua argumentação, Rumford, no artigo
“An Enquiry Concerning the Nature of Heat, and the Mode of Its Communication”, não
apresentou ao leitor uma ideia mais clara e precisa do que viria a ser esse éter, apenas
mencionando-o pouco mais de duas vezes.
Para o crítico anônimo, Rumford teria admitido a existência do éter como um mero
recurso, sem fundamento, para dar respaldo a sua hipótese a respeito da propagação do calor.
Segundo ele, “É verdade que sem ele [éter], ele [Rumford] não pode avançar um passo; mas
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certamente tão extravagante demanda deveria ter sido explicitamente estabelecida, ao invés de
sido implicitamente afirmada.220”
De acordo com o crítico anônimo, a hipótese de Rumford, a propagação do calor deveria
ser um fenômeno mecânico ocasionado pelas vibrações das partículas constituintes dos corpos.
Sendo o calor um fenômeno mecânico, e tendo Rumford anteriormente descartado o ar como
possível meio de propagação, foi necessário a adoção de outro meio para a propagação das
ondulações de calor. Assim, segundo ele, “Para resolver esse ponto, nosso autor fantasia um
éter, ele introduz uma coisa não existente como um passo em seus raciocínios sobre a existência
de outros corpos. 221”
Podemos dizer que a crítica dirigida a Rumford por este autor anônimo ajuda a explicar
por que razão Rumford demorou em admitir e a incorporar o éter em sua hipótese. Contudo, a
investigação por ele conduzida cada vez mais apontava para a necessidade de adotá-lo, pois
sem ele não seria possível dar uma explicação mecânica para a propagação do calor.
Rumford publicou trabalhos anteriores nos quais questionou a teoria do calórico. Como
vimos, em seu conhecido experimento do canhão, ele investigou a incessável produção de calor
por atrito e sua incongruência com a concepção material do calor. Ele também utilizou a falta
de fenômeno análogo ao calórico, radiações por emissão, para buscar invalidar essa hipótese.
Ou seja, em diversos momentos, Rumford procurou se desvencilhar da ideia de fluido calórico
e propor em seu lugar uma possibilidade alternativa.
Isso significa que Rumford dialogou com os caloristas a todo momento. No entanto, ele
apresentou uma hipótese alternativa à teoria do fluido calórico que também explicava a
propagação do calor através do movimento de um fluido. Assim, apesar de ter criticado o fluido

220
221

Anônimo, “Count Rumford’s Inquiry,” 410.
Ibid.

151

imponderável, o conde Rumford não conseguiu se desvencilhar de sua hipótese de calor dessa
mesma ideia, se tornando, por isso, alvo de críticas do autor anônimo:

“Estamos discutindo o assunto, se o calórico é uma substância? O conde
Rumford nos diz que ele pode resolver essa questão; e ele inicia sua decisão dizendo
‘para um éter.’ Que éter? Ele não pode dizer. Mas supõe um éter –O que não supõe um
calórico – o ponto em questão? E então nós somos finalmente poupados do trabalho de
toda sua prolixa e inútil argumentação. 222”

O crítico anônimo, defensor da hipótese material para o calor, questionou a razão de
Rumford não assumir que o calor seria um fluido, como já era amplamente aceito, ao invés de
imaginar um novo e desconhecido fluido. Contudo, em “Reflections on Heat”, Rumford parece
propor uma conciliação entre as duas hipóteses, afirmando que ambas tratam de manifestações
de um fluido sutil, mas que em uma delas a radiação do calor era definida como emanações do
fluido e na outra as ondulações seriam como aceleração do movimento do mesmo223.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pudemos ver, a hipótese a respeito dos modos de comunicação do calor do conde
Rumford foi elaborada por meio de uma longa jornada que teve início com seu trabalho
publicado em 1786 e foi concluída com o artigo de 1804.
A princípio, pode-se concluir que os trabalhos publicados durante esses quase vinte anos
eram independentes entre si. No entanto, após análise desses documentos, constatamos que eles
fizeram parte da mesma empreitada teórica e experimental. Como vimos, cada estudo publicado
por Rumford parece representar um momento de sua pesquisa. Desde suas investigações sobre
a propagação do calor no vácuo e no ar, a introdução e as investigações sobre a ideia de calor
radiante e os experimentos relativos à detecção do calor radiante parecem fazer parte de um
percurso de investigação bem delineado.
Em seu artigo de 1804, Rumford finalmente apresentou sua hipótese final sobre a
propagação do calor admitindo o fluido etéreo. No entanto, para prosseguir em suas
investigações a respeito do calor radiante no artigo “An Enquiry Concerning the Nature of Heat,
and the Mode of Its Communication”, Rumford inicialmente realizou experimentos cujos
resultados possibilitaram que ele descartasse o ar como principal meio de comunicação do calor.
Assim, constatamos a importância dos primeiros artigos do conde Rumford a respeito
desse tema. Em seus trabalhos iniciais de 1786 e 1792, aqueles em que Rumford não havia
tomado contato com o conceito de calor radiante, suas investigações sobre a propagação do
calor estavam relacionadas apenas aos modos de comunicação do calor no ar. Nesses trabalhos,
Rumford se propôs a investigar a comunicação do calor no ar para fins úteis, isto é, para o
desenvolvimento e aprimoramento de técnicas de isolamento de calor em roupas e cômodos.
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A habilidade de Rumford como inventor e suas investigações de ordem técnica o
estimularam a iniciar outros estudos mais especulativos. A necessidade de compreender as
propriedades do ar relativas à condução do calor para fins puramente técnicos parece ter
conduzido Rumford a realizar estudos teóricos sobre esse tema.
Podemos dizer que Rumford, em diversos momentos de sua pesquisa, relutou em
apresentar conclusões teóricas sobre os temas que investigava, preferindo, na maioria das vezes,
aplicar o conhecimento em invenções práticas. Portanto, a falta de experiência do conde
Rumford como filósofo natural pode ter sido uma das razões que o fez adiar a publicação de
suas conclusões a respeito desse assunto.
Sabemos que Rumford já considerava a existência do fluido etéreo desde a publicação
de “Of the Management of Fire and the Economy of Fuel’, ou seja, aproximadamente sete anos
antes da publicação da sua hipótese definitiva. De fato, a primeira referência que ele deu sobre
o éter ocorreu após ele ter tido acesso ao livro de Pictet. Desse modo, podemos supor que,
quando Rumford passou a considerar a existência do éter, ele já tinha em consideração as duas
possibilidades teóricas da concepção material para o calor radiante, isto é, aquela em que o
fluido calórico sairia dos corpos e, a outra, em que o calor radiante seria ondulações no fluido
calórico presente no espaço circundante.
Nesse contexto, é possível que Rumford tenha repensado no fluido etéreo a partir da
noção do fogo de Borhaave ou do calórico circundante da hipótese de Saussure. Isso porque as
explicações de Rumford e de Saussure para o experimento dos espelhos côncavos, embora
sejam distintas no que diz respeito às causas das ondulações, elas atribuem ao fluido o mesmo
papel. Isso nos leva a supor que o conde Rumford elaborou sua hipótese no intuito de romper
com a teoria do calórico, partindo do pressuposto das radiações como resultado do movimento.
No entanto, para sustentar sua suposição foi necessário adotar a existência de um fluido etéreo
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no qual a radiação ocorreria através das ondulações, de modo que não conseguira romper, de
fato, com a ideia amplamente aceita que explicava esses fenômenos através do trânsito de
fluidos, pois apesar de descartar o fluido calórico, ele baseou sua hipótese na existência de outro
fluido imponderável.
Como vimos, por certo, Rumford não apresentou sua hipótese antes de ter realizado os
experimentos que definitivamente descartavam o ar como principal meio de propagação do
calor e comprovaram a existência das radiações caloríficas e frigoríficas e, consequentemente,
a existência do fluido etéreo. Para tanto, elaborou experimentos que lhe permitissem, mesmo
que fosse indiretamente, levantar a hipótese da existência das radiações e do éter.
Nesse processo, temos que observar que Rumford apenas publicou suas considerações
a respeito do calor radiante quando seu conceito de fluido etéreo teve a existência verificada
através do termoscópio. Assim, baseado em seus princípios científicos experimentais, Rumford
não formulou sua concepção a respeito dos modos de comunicação do calor fundamentada em
conjecturas e especulações. Podemos concluir que Rumford apresentou sua hipótese do calor
apenas quando verificou a existência do éter experimentalmente. Assim, o éter de Rumford não
era um fluido hipotético, mas um meio real experimentalmente verificado.
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