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CIÊNCIA é um estudo internacional. Foi, na historia da civilização,
o principal íator da mudança por que passaram os hábitos do
pensamento humano, abandonando a observação superficial e as
teorias especulativas e antropomórficas de causalidade, e adotando
conceitos claros, conclusões racionais e princípios progressistas.
Os cientistas britânicos desempenharam um papel preponderante
nessa evolução e seus trabalhos ocupam lugar de destaque nos anais
dos êxitos alcançados em quasi todos os ramos da ciência moderna. Suas
contribuições se distinguem especialmente pela originalidade de concepção unida ao culto da experiência. Não é exagero dizer que o génio
científico britânico aparece em posição de destaque na descoberta dos
princípios mais significativos e universais da natureza, como também no
campo da invenção mecânica.
O legado da ciência pertence ao mundo todo, e nenhuma nação ou
grupo de povos tem interesse exclusivo no seu desenvolvimento ou de
qualquer de suas partes. É permissivel, entretanto, indicar as partes da
estrutura construídas pelos trabalhadores científicos britânicos, principalmente pelos que se dedicaram às ciências físicas, sem fazer injustiça
aos êxitos alcançados pelos seus colegas de outras terras. Muitos detalhes
terão que ser esquecidos numa vista geral como esta, e não serão
mencionados muitos construtores da estrutura, sobretudo entre aqueles
que esclareceram o seu aspecto biológico. Mesmo assim teremos uma
ideia do valor das contribuições de cientistas britânicos como trabalhadores independentes ou associados.
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ROGER BACON, 1214-1292
Gravura de F. Roth-Scholtz, Theatrum Chemicum, 1728-1732

ROGER BACON E A CIÊNCIA EXPERIMENTAL
Os característicos essenciais da ciência moderna são a observação
direta de fenómenos e a experiência de processos e princípios naturais.
O primeiro defensor inglês desse método de pesquisa científica foi Roger
Bacon, o famoso frade franciscano, filósofo e cientista do século XIII.
Embora pouco de positivo tivesse acrescentado ao'conhecimento da
natureza, foi ele um dos primeiros filósofos a insistir no valor da experiência para a investigação científica. " Temos três meios de adquirir
conhecimento," disse ele, " autoridade, raciocinio, experiência. A
autoridade de nada serve se não apresentar suas razões ; não ensina ;
8

SIR ISAAC NEWTON, 1642-1717
Quadro a óleo atribuído a Sir James Thornhill

exige assentimento." "Armada com a experiência e o cálculo, a ciência
não se deye contentar com fatos, embora estes possam ter alguma utilidade ; procura a verdade ; quer descobrir as leis, as causas—cânones,
universales regulae." Sempre foi venerada a memória desse campeão da
ciência experimental, advogado do conhecimento positivo ; em 1914,
setecentos anos depois de seu nascimento, Oxford homenageava um dos
seus maiores filhos, erguendo-lhe uma estatua.
Koger Bacon, como Francis Bacon três séculos mais tarde, não se
especializou num ramo do saber. Suas obras tratam de todos os aspectos
da ciência conhecidos no seu tempo, como também de teologia, linguas,
moral e outros assuntos humanísticos, e alargaram o horizonte de todos
eles. No campo das ciências é considerado mais como um vidente do que
como descobridor ou inventor, e nenhuma invenção, nem mesmo a da
pólvora, lhe pode ser definitivamente atribuída.

ALQUIMIA E ASTROLOGIA

Par gentileza dos Conservadores da Bodleian Library
JOHN FLAMSTEED, 1646-1720
Quadro a óleo de Thomas Gibson

Bacon estudou profundamente a astrologia e a alquimia e escreveu
tratados sobre ambas. A astrologia e a alquimia, entretanto, são aspectos
das ciências naturais que datam de épocas muito anteriores a Roger Bacon,
cujas contribuições para o seu estudo foram mais de carater filosófico
do que físico.
O inicio do conhecimento de metais, vidro, certas tintas e algumas
outras substancias encontradas na natureza, ou manufaturadas, deu-se
no Egito e na Mesopotamia há seis mil anos. Mas embora muitos processos
e receitas práticas fossem transmitidos de geração a geração, pode-se
dizer que a química, como ciência, nasceu em Alexandria no quarto
século A.C.
A alquimia árabe foi introduzida na Europa Ocidental numa tradução
em latim de autoria de um inglês, Robert of Chester, em 1144. No mesmo
século Roger of Hereford publicou um tratado original sobre o assunto,
e a ele se seguiram um pouco mais tarde outros alquimistas britânicos
como Alfred de Sareshel, Michael Scot e Richard of Wendover. Parece
que poucos dos alquimistas desse período se dedicaram à observação
direta e à experiência que Roger Bacon considerava essenciais ao progresso
do saber.
o

B

A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA PELA EXPERIÊNCIA
Nos séculos XVI e XVII surgiu uma nova escola de químicos ; da
transmutação dos metais, a atenção foi dirigida para a preparação de
medicamentos.
Seu fundador foi Paracelsus, que acreditava tanto na Pedra Filosofal
como no Elixir da Vida, e que associava os diferentes órgãos do corpo
humano ao Sol, à Lua e aos planetas. Foi sucedido, no século XVII,
por um químico belga, Van Helmont, que realmente representa o período
de transição da alquimia para a química. Depois dele, no mesmo século,
apareceu um grande cientista britânico, Robert Boyle, que também
levou a cabo experiências para a transmutação de metais, mas que foi
o verdadeiro fundador da química moderna. Durante o reinado de
Carlos II, Boyle, Robert Hooke e John Mayow, pelas suas pesquisas,
elevaram a Grã-Bretanha ao primeiro lugar entre as nações europeias,
nas ciências experimentais.
Antes de Boyle e do pequeno grupo de filósofos experimentais de que
foi o membro mais ativo, o Dr. William Gilbert, nas suas investigações
sobre o magnetismo, publicadas em 1600, puzera em prática os ensinamentos de Roger Bacon. Gilbert foi médico da Rainha Elizabeth ;
utilizou-se do método experimental de pesquisa melhor do que qualquer
dos filósofos naturalistas britânicos que o precederam. Os três séculos
que separam Roger Bacon de Gilbert foram estéreis quanto a contribuições
originais para a ciência. Gilbert estudou não só as propriedades do iman
e as direções das forças magnéticas, deduzindo que a Terra possue todas
as propriedades de um iman, como também a eletrização do âmbar e
outras substancias pela fricção. A ele devemos a palavra " eletricidade,"
que deriva de " elektron," isto é, âmbar em grego.
Outro grande cientista britânico, contemporâneo de Gilbert, mas de
outro tipo, foi o matemático John Napier. Napier descobriu o principio
da simplificação de cálculos pelo uso dos logaritmos, cujo nome foi por
ele inventado, e organizou a primeira tábua completa de logaritmos.
O Dr. William Harvey foi, como Gilbert, um dos pioneiros britânicos
de destaque na adoção de métodos experimentais de pesquisa científica.
Foi médico de Jaime I e Carlos I, a quem atendeu durante a batalha de
Edgehill em 1642 e mais tarde em Oxford. Começou as pesquisas sobre
a circulação do sangue em 1619, e publicou os resultados de suas
descobertas sete anos mais tarde num pequeno livro de setenta e seis

páginas. Verificou, por observações convincentes, a circulação do sangue,
e descobriu que esse movimento era causado pela ação muscular do
coração. O trabalho de Harvey foi um modelo do método científico de
pesquisa, pois levou em conta os fatos já conhecidos, utilizou-se de
observações precisas e experiências bem escolhidas, favorecendo deduções
ponderadas ; sobressae assim como uma das grandes descobertas de todos
os tempos.
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ROBERT BOYLE, 1627-169!
Gravura de B. Baron, segundo o quadro de T. Kerseboom

A REAL SOCIEDADE PARA O FOMENTO DAS CIÊNCIAS
NATURAIS
Os métodos seguidos nas descobertas de Gilbert e Harvey foram os
da observação e experiência. Esses métodos formaram a base de uma
nova filosofia exposta por Francis Bacon (Lord Verulam), cujas obras
sobre o assunto apareceram num momento em que homens de espírito
científico independente e curioso estavam prontos a dedicar sua vida às
investigações experimentais. Francis Bacon não contribuiu diretamente
para o progresso das ciências naturais, mas os seus preceitos tiveram uma
grande influencia. Antecipou a formação de um corpo associado de
investigadores científicos, o que se realizou mais tarde ao ser fundada a
Real Sociedade de Londres, cujo primeiro patrono foi Carlos II.
Houve quarenta e cinco presidentes da Real Sociedade desde sua
fundação e a maioria dos seus nomes é familiar na historia da ciência.
Muitos dos primeiros presidentes, no entanto, foram homens de ação que
se interessavam especialmente por outros aspectos da renascença do saber.
Sir Christopher Wren era um membro de destaque no círculo de investigadores científicos que se incorporaram formando a sociedade. Para o
grande publico ele é mais conhecido como o arquiteto da Catedral de São
Paulo e muitos outros edifícios, mas era também matemático e professor
de astronomia na Universidade de Oxford. Samuel Pepys, autor de um
famoso diário, foi presidente de 1684 a 1686. • Sir Isaac Newton, cujo
trabalho original de matemática e física e cuja descoberta da lei de
gravitação lhe deram renome mundial, foi presidente em 1703. Foi sucedido por Sir Hans Sloane, cujos estudos pertencem ao campo da historia
natural. Sir John Pringle era médico e reformou a medicina e higiene
militar. Sir Joseph Banks, o naturalista, organizou valiosas coleções de
historia natural na primeira viagem de descoberta, feita em 1768, pelo
Capitão James Cook, o qual mais tarde foi aceito como membro da
Sociedade.
No século XVII as únicas sociedades científicas britânicas, alem da
Real Sociedade, eram a Real Sociedade para o Fomento das Artes, a Real
Sociedade de Física de Edimburgo, a Real Sociedade de Edimburgo, e a
Real Instituição da Grã-Bretanha. Entre os membros dessas associações
que, nos séculos XVII e XVIII, ocuparam lugar de destaque na historia
da ciência, contam-se homens como John Evelyn, cujos estudos de
botânica despertaram grande interesse ; James Gregory, inventor do
telescópio de reflexão, e seu irmão, David Gregory, acusado de feitiçaria
12

Por gentileza dos Conservadores da Bodleían Library
EDMUND HALLEY, 1656-1742
Quadro a óleo de Thomas Murray
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FRANGIS BACON, 1561-1626
Quadro a óleo de autor desconhecido

por ter previsto o tempo com um barómetro ; e John Flamsteed, que foi
o primeiro Real Astrónomo da Inglaterra e preparou o primeiro catálogo
moderno das posições das estrelas fixas.
Ao século XVIII pertencem John Hadley que inventou o sextante,
conhecido e usado pelos navegantes de todas as nacionalidades ; Nevile
Maskelyne, Real Astrónomo (1765), que foi o primeiro a calcular a
densidade da Terra e cujas tábuas da posição da lua em relação às estrelas
deram inicio ao Almanaque Náutico, de valor inestimável para os marujos ;
dois grandes botânicos—Robert Brown e Sir William Hooker. Outro
botânico, Sir J. E. Smith, colaborou com o pintor James Sowerby para
a produção de uma serie de volumes que ficaram conhecidos como A
Botânica Inglesa de Sowerby.
Entre os presidentes da Real Sociedade no século XIX contam-se :
o Dr. W. H. Wollaston, que descobriu o paládio e o rodio e foi o primeiro

SIR JOSEPH HOOKER,
Desenho de T. H. Maguire

a notar as linhas escuras do espetro solar, que mais tarde se descobriu
representarem certos elementos da composição do Sol; Sir Humphry
Davy, inventor da lâmpada de segurança dos mineiros, que descobriu a
propriedade anestésica do monóxido de azoto e que foi o primeiro a
produzir o potássio e o sódio na sua forma metálica ; o Conde de Rosse, que
construiu um telescópio de reflexão de dois metros, do qual se serviu em
muitos estudos astronómicos ; outro astrónomo, Sir Edward Sabine, cujos
estudos sobre o magnetismo terrestre tiveram grande importância, e que
acompanhou a expedição de Sir John Ross em busca da Passagem do
Noroeste, em 1818 ; Sir George Airy, Real Astrónomo, que tanto fez
pelo desenvolvimento e organização do Observatório de Greenwich ; Sir
Joseph Hooker, que organizou varias expedições botânicas de nota e foi
diretor do Real Jardim Botânico de Kew ; William Spottiswoode, que
muito contribuiu para o estudo da polarização da luz e de outros problemas
de física ; o Professor T. H. Huxley, que deixou valiosos estudos sobre
muitos ramos da biologia e foi o mais influente defensor do Darwinismo
no século passado ; Sir George Stokes, cujas pesquisas trataram sobretudo
dos problemas da luz e que foi professor de matemática na Universidade

LORD KELVIN, 1827-1907
Quadro a óleo de Herkomer

de Cambridge no momento em que ali se iniciava a era áurea da cooperação
entre a matemática e a física ; Sir William Thomson, mais tarde Lord
Kelvin, que resolveu o problema da telegrafia submarina, aperfeiçoou a
bússola, deu aos marinheiros uma sondareza de grande precisão e legou
contribuições fundamentais a muitos outros ramos da ciência física, tanto
pura como aplicada.
Lord Lister, que completou o seu periodo de presidência no começo
do século XX, foi o fundador dos princípios e da prática da cirurgia
antiséptica. Foi sucedido por Sir William Huggins, cujas pesquisas
15

sobre a natureza das nebulosas e das estrelas formam um importante
estagio na historia da astrofísica. Lord Rayleigh descobriu o argon e
escreveu monografias que se tornaram clássicas sobre o movimento
ondulatório, a luz, o som e outros ramos da física. Sir Archibald Geikie
superintendeu a organização do Mapa Geológico do Reino Unido e foi um
brilhante expoente da ciência geológica. Sir William Crookes foi o
descobridor do elemento talio e das novas propriedades de gases altamente
rarefeitos, o que abriu o caminho para a produção do raio X. Sir J. J.
Thomson foi o primeiro a demonstrar que o átomo químico é formado de
partículas de eletricidade positiva e negativa, estabelecendo desse modo
uma nova unidade fundamental da matéria. Sir Charles Sherrington,
autoridade de destaque no estudo da fisiologia do sistema nervoso,
assumiu a presidência em 1920.
Lord Rutherford, de fama mundial pelas suas brilhantes pesquisas
sobre a radioatividade e a composição da estrutura atómica, foi eleito
presidente em 1925, e foi sucedido por Sir Frederick Gowland Hopkins,
o descobridor pioneiro da influencia sobre o crescimento e saúde normais
de quantidades minúsculas de fatores alimentares acessórios, chamados
vitaminas.
Sir William Bragg, cujo período de presidência se iniciou em 1935,
dedicou-se nos últimos anos em grande parte ao estudo da estrutura
dos cristais e da configuração atómica de outras substancias, por meio de
um analisador ou espetroscopio em que se emprega o raio X ; os
resultados assim obtidos são de grande valor industrial alem de terem
interesse científico. Foi sucedido em 1940 por Sir Henry Dale, Diretor do
Instituto Nacional de Pesquisas Médicas e de grande reputação internacional pelos seus trabalhos originais sobre a fisiologia humana e a
quimioterapia.

SIR WILLIAM BRAGG,
Quadro a óleo de Sir William Nicholson

Sir William Bragg é o atual diretor da Real Instituição da GrãBretanha. Esta associação foi fundada em 1799 por Benjamin Thompson,
também conhecido como Conde Rumford. Desde a sua fundação foi um
grande centro criador, trabalhando para o desenvolvimento das ciências
naturais e para estimular o interesse sobre esses estudos. De uma maneira
geral o seu objetivo é "a pesquisa científica e literária, difundir os
principies da ciência indutiva e experimental, dar oportunidade de

contacto social aos que estão ligados à ciência e dar-lhes os meios de
estudar coletiva ou individualmente."
Cientistas de todas as partes do mundo visitam o salão de conferencias
do célebre edificio de Albemarle Street, em Londres, para falar sobre os
temas em que se especializaram ; nos laboratórios muitos cientistas
famosos realizaram trabalhos de pioneiros.
Sir Humphry Davy foi o primeiro professor de química e o primeiro
diretor do " Laboratório de Pesquisas Davy-Faraday" da Real
Instituição.
Serviu-se do método de decomposição pela eletricidade para isolar
os elementos potássio e sódio. Isso representou o inicio da aplicação da
eletrólise para fins industriais. Faraday, mais tarde, descobriu as leis
que regem a decomposição. Das pilhas eletrolíticas primitivas do
laboratório da Real Instituição cresceram grandes industrias. Faraday,
nomeado por Davy para um pequeno posto no laboratório em 1813, vinte
anos mais tarde ocupou ali a cátedra de professor de química. E con-
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siderado o maior dos cientistas experimentais britânicos, tendo alargado
o campo de todos os assuntos a que dedicou sua atenção. Entre estes
mencionaremos a liquefação dos gases, a preparação de ligas de aço e
de lentes éticas, a indução de correntes elétricas, a produção de eletricidade pelo magnetismo, as relações entre o magnetismo e a luz, as leis da
decomposição eletroquímica, e muitos outros principies e relações até
então desconhecidos.
John Tyndall foi nomeado professor de filosofia natural da Real
Instituição em 1853, sendo recomendado por Faraday, de quem era
fervoroso admirador. Foi um brilhante pesquisador e conferencista, com
admirável talento literário. Tornou-se conhecido pelo seu trabalho
original sobre o calor, a luz, o som e as propriedades de absorção do vapor
aquoso na atmosfera terrestre.
Sir James Dewar foi nomeado para uma cátedra da Instituição em
1877 e, como professor de química, foi colega de Tyndall durante dez anos.
Em colaboração com Sir Frederick Abel, inventou a cordite, mas é mais

conhecido pelo seu estudo da liquefação dos gases. Foi o primeiro a
liquefazer o ar em larga escala, e mais tarde conseguiu não só liquefazer
o hidrogénio como também solidificá-lo. Preparou assim o caminho para
o que é hoje uma grande industria. Para impedir a rápida evaporação
do ar líquido e poder investigar as suas propriedades, Dewar inventou a
garrafa térmica, hoje tão usada.

INTERPRETAÇÕES DOS MOVIMENTOS CELESTES
No Egito e na Mesopotamia da antiguidade, foram estudados os
movimentos e posições do Sol, da Lua e dos planetas, e as observações
eram usadas não só para fins práticos como para previsões astrológicas.
O gigantesco monumento prehistórico de Stonehenge na Inglaterra foi
construído de tal modo que uma pedra fora do círculo marca a posição
do Sol nascente no solsticio de verão, ao ser visto do altar no interior do
templo.
Os astrónomos e engenheiros já aplicavam, portanto, os seus conhecimentos em 1700 A.c., ano em que se imagina ter sido terminado o
monumento.
Uma nova era na astronomia foi iniciada quando Copérnico (14731543) tirou à Terra a fama de ser o centro do universo e fez dela um simples
membro de uma família de planetas que giram em torno do Sol a diferentes
distancias.
Eram necessárias medidas precisas dos movimentos dos planetas em
relação às estrelas, para confirmar essa teoria, e foram tomadas com os
grandes instrumentos astronómicos de Tycho Brahe (1546-1601), antes
de ser inventado o telescópio usado por Galileo, cujas observações
demonstraram definitivamente ser correta a teoria. Utilizando-se das
medidas de Tycho Brahe, Kepler, que foi seu discípulo e o sucedeu no
cargo de Astrónomo Imperial em Praga, descobriu as três leis dos
movimentos planetários que receberam o seu nome.
O significado das Leis de Kepler permaneceu um mistério até a
descoberta, por Sir Isaac Newton, do principio da gravitação universal.
Tinha havido muitas conjeturas sobre a natureza da força que mantém
os planetas nos seus cursos em volta do Sol e faz com que a Lua descreva
a sua trajetoria em volta da Terra. Havia sido demonstrado que a
força de atração entre dois corpos não diminue, como Kepler supusera,
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simplesmente com a distancia que os separa, isto é, não fica reduzida à
metade quando a distancia é elevada ao dobro, mas sim que varia em
razão inversa ao quadrado da distancia. Quando a distancia é duplicada
a força é reduzida a um quarto, quando é triplicada a um nono, e assim
por diante.
O problema matemático iria explicar os movimentos dos planetas
e seus satélites em órbitas que Kepler demonstrara serem elipses e não
círculos.
A LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL
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Um precursor de Newton foi Jeremiah Horrocks, um pobre cura do
condado de Lancaster ; morreu aos vinte e dois anos de idade, mas já
preparara tábuas novas e precisas, dando as posições dos planetas, e
previra a passagem de Vénus pelo disco solar, fenómeno que observou a
24 de Novembro de 1639. Esse brilhante génio da astronomia preenche a
a lacuna entre Kepler, descobridor das leis dos movimentos planetários,
e Newton.
Em Janeiro de 1684, Sir Christopher Wren ofereceu um prémio a
Robert Hooke e Edmund Halley se um deles, dentro de dois meses, lhe
trouxesse uma demonstração convincente de que a força de gravitação
fazia com que os planetas descrevessem órbitas elípticas. Hooke, que
dedicara atenção especial ao problema da gravitação, era professor de
geometria e também inventor da roda de controle da mola dos relógios de
bolso e do escape de âncora dos relógios de parede. Halley era astrónomo
e previu a volta do cometa que tem o seu nome, fenómeno que se realizou
em 1758, dezesseis anos depois de sua morte ; pela primeira vez o
aparecimento de um cometa fora previsto por cálculos matemáticos.
Halley foi a Cambridge consultar Newton sobre o problema que
Wren apresentara ; sem mencionar as conclusões a que chegara perguntou
a Newton qual seria a curva descrita por um planeta supondo-se que a
força de gravidade diminua em proporção ao quadrado da distancia.
Newton respondeu imediatamente que a curva seria uma elipse e que ele
já fizera os cálculos. Foi só no ano seguinte, entretanto, que Halley
conseguiu persuadir Newton a comunicar sua solução do problema à Real
Sociedade.
De todas as descobertas científicas a maior e a mais universal e a
lei de gravitação de Newton. Explica a queda de corpos em direção a
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alquimista e interessava-se, portanto, em coisas como a transmutação
de metais, a pedra filosofal e o elixir da vida.
A ASTRONOMIA MODERNA

Terra e os movimentos dos planetas e seus satélites ; torna possivel
calcular as órbitas dos cometas e a influencia que possa ter sobre elas
a passagem junto a astros maiores ; serve para determinar a massa de
corpos do sistema solar e de estrelas que giram uma em volta da outra ;
é aplicada para o cálculo dos efeitos do Sol e da Lua sobre as marés.
Seja qual for a ideia que se possa ter da natureza da gravitação, a lei
de Newton é por todos considerada como um exemplo supremo de
realização intelectual e científica.
É preciso um conhecimento de alta matemática para compreender
as dificuldades do problema resolvido por Newton ao descobrir a lei da
gravitação universal e para apreciar devidamente o valor de suas outras
contribuições para a ciência matemática. Diz-se que a Rainha da Prussia
perguntou uma vez ao matemático e filósofo alemão, G. W. Leibnitz,
a sua opinião sobre Newton ; o grande contemporâneo e rival respondeu
que, passando em revista o trabalho de todos os matemáticos desde o
principio do mundo até o século XVII, o que Newton fizera representava
bem mais de metade do conhecimento alcançado. Newton foi também
um grande filósofo experimental e fez numerosas pesquisas químicas.
Como Hooke, Bovle, Locke, e muitos outros cientistas da época, era

O trabalho experimental de Newton na química não foi, entretanto,
tão fecundo como sua contribuição para a física. Foi ele o primeiro a
demonstrar pela experiência que a luz branca, como a do Sol, é uma
mistura de varias cores, que as cores do arco-iris são o resultado da
decomposição dos raios do Sol através de gotas de agua nas nuvens e
que as mesmas cores podem ser obtidas fazendo passar um raio de luz
solar através de um prisma. Dessa descoberta resultou, em meados
do século XIX, a construção do espetroscopio, e também a utilização
desse instrumento para determinar, pela análise do espetro, a composição
química das fontes de luz. Tudo que se sabe sobre os elementos químicos
de corpos celestes, sobre os movimentos de estrelas e nebulosas, foi verificado pelo uso de espetroscopios ligados a telescópios astronómicos. A
moderna ciência da astrofísica, tão fértil em resultados, deve, portanto,
sua origem às experiências de Newton no campo da ótica.
Foram as observações de Sir William Herschel que levaram para
alem do sistema solar a aplicação da lei de gravitação, mostrando que
muitas estrelas descrevem órbitas em volta de outras estrelas. Isto
representa uma grande descoberta para a astronomia dinâmica. Herschel
estudou música e, vindo da Alemanha, estabeleceu-se na Inglaterra
aos vinte anos de idade. Interessava-se profundamente pela astronomia
e nas horas vagas construía os seus telescópios. Examinando o céu em
1781 Herschel notou um corpo indistinto diferente das estrelas que o
cercavam. Primeiro pensou ser um cometa, mas novas observações da
sua estrutura e dos seus movimentos demonstraram ser um novo planeta
que girava em torno do Sol. Desde tempos imemoriais já eram conhecidos e classificados os planetas Mercúrio, Vénus, Marte, Júpiter e
Saturno, mas o primeiro cuja descoberta foi registada pela historia foi
esse observado por Herschel, a que mais tarde se deu o nome de Urano.
Herschel, dividindo o céu em seções, contou as estrelas em cada
uma delas, e chegou à conclusão de que a Via Láctea cercava a seção
da qual a terra é apenas um ponto sem luz própria. Desde então foram
fotografadas centenas de milhares de nebulosas espirais e cada uma
delas é uma ilha-universo semelhante ao nosso universo galáxico. Dois
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filósofos e astrónomos britânicos, Sir Arthur Eddington e Sir James
Jeans, pelo seu profundo saber e grande talento literário, conseguiram
penetrar um pouco o mistério da natureza e significado desses imensos
grupos celestes, e os seus trabalhos despertaram um grande interesse
intelectual.
A fotografia continua prestando auxilio inestimável a estas e outras
pesquisas astronómicas. Como noutros ramos da ciência, os cientistas
britânicos ocupam lugar de destaque entre os pioneiros da fotografia.
Thomas Wedgwood, trabalhando com Sir Humphry Davy na Real
Instituição de Londres, foi o primeiro a conseguir uma impressão fotográfica de quadros obtidos com uma câmara escura. Isto se deu no
começo do século XIX. Em 1840, Sir John Herschel, filho de Sir William
Herschel, introduziu o hipossulfito de soda como fixador da imagem
fotográfica no papel. Outro inglês, Fox Talbot, aperfeiçoou o processo
de Wedgwood ; servindo-se da luz na impressão fez com que a fotografia
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se tornasse uma das artes gráficas. Outros aperfeiçoamentos de métodos
e materiais são devidos em grande parte a cientistas e artistas britânicos
cujos nomes se tornaram famosos na historia da fotografia.

A TERRA E SEUS ARQUIVOS DE FOSSEIS
Leonardo da Vinci (1451-1519) e Bernard Palissy (1510-1589)
foram criadores tanto no campo da ciência como da arte. Leonardo
observou que plantas e animais enterrados nos detritos da foz de rios
se petrificam quando a lama se solidifica ; depois, a rocha que contem
os fosseis se eleva acima do nivel do mar. Como Leonardo, Palissy
percebeu que os fosseis representavam formas passadas de vida e que
não eram caprichos da natureza nem relíquias do mundo anterior ao
C

diluvio de Noé. Foi Williarn Smith, um agrimensor inglês, que demonstrou, em fins do século XVIII, que os fosseis fornecem o meio de se
determinar a idade relativa das rochas em que se encontram. Descobriu
que cada camada de pedra tinha sua população fóssil característica,
e que as camadas obedecem a uma ordem no processo de estratificação.
Isso tornou possível um sistema natural de classificação das diversas
camadas e foi o alicerce da geologia científica.
Dean Buckland muito contribuiu para o conhecimento da geologia
das Ilhas Britânicas e para o estudo do significado das camadas sucessivas
de fosseis.
No seu tempo acreditava-se que a natureza das pedras tivesse sido
determinada por catástrofes como a erupção de vulcões ou inundações
universais semelhantes ao diluvio bíblico. O geólogo britânico James
Hutton demonstrou pela observação que certas forças naturais, embora
aparentemente pequenas, podem, se atuarem durante um longo período,
produzir efeitos tão grandes como os das catástrofes súbitas de curta
duração. Sem dúvida tem havido grandes convulsões ou cataclismas que
concorreram para a formação da estrutura terrestre ; como as grandes
guerras, porem, foram apenas influencias fortuitas no processo evolutivo,
lento mas seguro, da terra ou da humanidade.
No começo do século XIX os fosseis eram aceitos como um meio
prático de determinar a idade relativa de formações geológicas, mas
pouco se sabia sobre a maneira como a vida se desenvolvera. Gradualmente formou-se a opinião de que não há diferença absoluta entre os
organismos que existem hoje e os que são representados pelos fosseis,
e que no curso de eras passadas formas simples de vida foram modificadas
ou desenvolvidas, tornando-se mais complexas ou mais perfeitas, até
serem produzidos os animais superiores, entre os quais o homem. As
duas grandes obras de Charles Darwirt—"A Origem das Espécies " e
" Os Antepassados do Homem "—estudaram pormenorizadamente todas
as formas de vida e as condições que determinam seu desenvolvimento
e sobrevivência. Sir Charles Lyell, numa obra clássica, " Os Princípios
da Geologia," publicada em 1833, demonstrara que a idade da terra ia
muito alem dos poucos milhares de anos sugeridos pela historia bíblica
da criação, e que os processos da natureza seguiam linhas mais evolucionarias do que revolucionarias, isto é, sua ação era uniforme e não
catastrófica.
Lyell preparou o caminho para Darwin e deu-lhe seu apoio nos
aspectos geológicos da evolução orgânica.
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EVOLUÇÃO ORGÂNICA

Já se encontra a ideia de evolução nos tempos de Aristóteles e
outros filósofos gregos que tentaram descobrir uma solução para o problema da origem e desenvolvimento das formas de vida. Em 1801,
Jean de Lamarck, eminente zoólogo francês, publicou um trabalho
em que formulava dois princípios segundo os quais novas espécies podiam
ser produzidas pela adaptação e hereditariedade. Considerava que as
estruturas animais, com o correr do tempo, podiam ser modificadas
por condições externas ou pelo uso e desuso continuados, e que as gerações
que se seguiam herdavam a modificação.
Darwin e Alfred Russell Wallace, independentemente, fizeram em
relação ao problema da evolução considerações inteiramente novas,
ambos depois de terem lido o ensaio de Malthus sobre o "principio da
população." Em 1837, Darwin formulou a ideia de que, na luta pela
existência, os animais e plantas que possuíssem variações favoráveis
seriam preservados em certas circunstancias, enquanto aqueles que
tivessem variações desfavoráveis seriam eliminados. Aceitou todas as
consequências da possibilidade de uma nova espécie ser produzida por
" sports " ou " variações descontinuas," mas demonstrou que a evolução
se dá geralmente aproveitando-se de pequenas e sucessivas variações.
A sua obra "A Origem das Espécies " foi publicada em 1859 com o
subtítulo : " Por meio da seleção natural ou da preservação de raças
favorecidas na luta pela existência."
A obra de Darwin '' Os antepassados do homem e seleção em relação
ao sexo " foi publicada pela primeira vez em 1871, e despertou críticas
severas de teólogos e outros que acreditavam que o homem havia sido
criado especialmente e que não tinha nenhum parentesco com outros
seres vivos.
O HOMEM PREHISTORICO
Em meados do século XIX foram descobertos em Abbeville, na
França, utensílios de pedra feitos por seres humanos, junto a ossos de
elefante, rinoceronte e outros animais extintos. Mais de quarenta anos
antes, John Frere, membro da Real Sociedade da Grã-Bretanha, encontrara utensílios semelhantes em Hoxne, no condado de Norfolk, e percebera
serem exemplares do trabalho do homem primitivo. Foi um geólogo
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inglês, Sir Joseph Prestwich, que provou que esses utensílios de pedra
haviam sido manufaturados por homens que viveram milhares de anos
antes da época em que se acreditava ter sido criada a raça humana.
Agora é possivel dizer que o homem existia há cerca de cem mil anos e
que o tipo " moderno " de civilização começou no periodo neolítico,
uns dez mil anos antes de Cristo. Partes de um crânio humano e fragmentos de outros crânios encontrados em campos adjacentes, em Piltdown, no condado de Sussex, de 1911 a 1915, demonstram que uma
raça de seres que se assemelhavam ao tipo humano existia na Inglaterra
há meio milhão de anos. Deu-se a esse tipo o nome " Eoântropo," ou
" Homem da Madrugada." Dois cientistas britânicos, Sir Arthur Smith
Woodward e Sir Arthur Keith, foram os principais responsáveis em
provar que os crânios encontrados em Piltdown pertenciam a uma
espécie humana extinta.
NOVOS METAIS E LIGAS PARA A INDUSTRIA
Desde 4000 A.C. até o principio deste século, os únicos metais em
uso corrente eram cobre, bronze, latão e ferro ou aço. Deve-se sobretudo
a descobertas britânicas o progresso nos métodos de fabricação de ferro
e aço. Entre os cientistas que representaram papel importante na
historia da metalurgia podemos citar Dud Dudley, Huntsman, Cort,
Neilson, Bessemer, Musket, Siemens, Sorby, Snelus, Whitworth, Bell,
Thomas e Gilchrist.
Sir Henry Bessemer, por meio do alto forno ou convertedor por ele
inventado, que recebeu o seu nome, introduziu um novo processo para
a produção em larga escala de um aço maleável. As barras de ferro
usadas por Bessemer eram do tipo britânico que contem uma proporção
pequena de fósforo, mas a maior parte dos minérios de ferro espalhados
pela superfície da terra contêm uma quantidade demasiada de fósforo
para tornar possivel a fabricação do aço por esse processo. O problema
de eliminar o fósforo desses minérios foi resolvido por Sidney Gilchrist
Thomas e seu primo Percy Carlyle Gilchrist. Forraram um convertedor
Bessemer com um material básico—dolomite queimada—e viram que
deste modo podiam eliminar quasi todo o fósforo do minério de má
qualidade. Além disso descobriu-se que o resíduo deixado era um valioso
adubo agrícola depois de pulverizado. A descoberta desta maneira de
adaptar o processo Bessemer aumentou imensamente a produção de
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aço, sobretudo em países como a Alemanha, cujo minério de ferro não
é dê qualidade bastante boa para que possa ser usado com êxito o convertedor original.
Embora tivessem sido usadas ligas como bronze e latão em períodos
muito remotos da historia humana, pouco se conhecia sobre as ligas de
ferro no momento em que Sir Robert Hadfield começou suas pesquisas
sobre o assunto em 1882. Atestando o valor dessas investigações uma
autoridade alemã escreveu : " Pesquisas exaustivas, que se podem considerar como tendo lançado os alicerces de toda a ciência das ligas de
aço, foram levadas a cabo por Hadfield em fins do século passado. . . .
Suas duas obras sobre os aços de manganês e de silicon têm uma importância decisiva para o desenvolvimento técnico das ligas de aço."
Na primeira parte do século XIX Faraday produziu varias ligas
de aço que tinham propriedades especiais ; cerca de oitenta dos seus
espécimes estão preservados na Real Instituição. Graças à descoberta
do aço de manganês, em 1882, Sir Robert Hadfield conseguiu o primeiro
produto férrico maleável e não magnético, tornando possivel uma combinação de propriedades inegualada por qualquer outro metal. Essa
descoberta marcou o inicio .de uma nova era industrial. Durante o
século atual foram descobertas muitas outras ligas ; o número de metais
assim produzidos e utilizados para fins práticos é maior do que o de
todos os metais anteriormente conhecidos.
O MOTOR A VAPOR, A LOCOMOTIVA, O DÍNAMO E
A TURBINA
As invenções do século XVIII e do principio do século XIX, que
ocasionaram a revolução industrial na Inglaterra, originaram-se principalmente nas oficinas. A Grã-Bretanha tem razão de orgulhar-se dos
êxitos que alcançou no campo da ciência aplicada, entre os quais se
contam o motor a vapor, a locomotiva, o dínamo elétrico e a turbina a
vapor agora comumente usada nos grandes navios e usinas elétricas.
Hoje essas máquinas são utilizadas em todos os países civilizados, mas
foram inventadas e originariamente construídas na Grã-Bretanha,
tornando famosos em todo o mundo os nomes de Watt, Stephenson,
Faraday e Parsons.
Um motor a vapor para extrair a agua das minas foi inventado por
Thomas Newcomen, um ferreiro de Dartmouth, no condado de Devon,
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e um grande número desses motores já estava em uso no século XVIII.
Depois da morte de Newcomen em 1729 o seu motor passou por vários
aperfeiçoamentos, sendo o mais importante realizado por James Watt
que nasceu em Grennock, na Escócia. Watt transformou um motor a
vapor primitivo e imperfeito numa poderosa máquina capaz de se adaptar
a muitas funções. Nenhuma invenção teve maior influencia no progresso
material do que o motor de Watt, e nenhuma se aproximou tanto da
perfeição graças à colaboração íntima de talento inventivo, estudo
científico e engenho mecânico.
Enquanto Watt fazia os seus estudos, outros inventores pensaram
em servir-se do vapor como força motriz para veículos. O motor de
Watt exigia uma grande quantidade de agua para esfriar o condensador ;
por esse motivo era apropriado para minas, fábricas, moinhos e até
navios a vapor, mas não podia ser utilizado em veículos. Para este fim
foi inventado o motor a vapor de alta pressão sem condensador. Na
Inglaterra, em 1786, William Murdock construiu um modelo de veículo
a vapor e, em 1801, Richard Trevithick, engenheiro cornualhês, construiu
um veículo de tamanho normal. Três anos mais tarde construiu uma
locomotiva a vapor para puxar vagões sobre trilhos.

Assim Trevithick pode ser considerado o " pai " da locomotiva, mas
os nomes mais conhecidos em relação a estradas de ferro são os de George
Stephenson e seu filho, Robert Stephenson. Na Inglaterra construiu-se,
em 1830, a primeira estrada de ferro pública em que foram usadas
locomotivas. George e Robert Stephenson construíram depois muitas
outras estradas de ferro, e do seu trabalho se originaram os sistemas
ferroviários de todo o mundo.
Vale a pena mencionar aqui que, na construção de sua famosa
locomotiva " Rocket," Stephenson empregou apenas ferro fundido e
em barras e uma pequena quantidade de latão, enquanto que para a
construção de uma locomotiva moderna são necessários cerca de sessenta
metais diferentes.
A despeito do progresso do motor a vapor, pouco se sabia ainda
sobre a natureza do calor. No fim do século XVIII ocorreu a Sir
Humphry Davy e a Benjamin Thompson, mais conhecido como Conde
Rumford, que devia haver uma relação entre o trabalho feito e o calor
produzido, mas eles não chegaram a perceber que a energia mecânica
e o calor são reciprocamente convertiveis. Foi outro cientista britânico,
James Prescott Joule, que descobriu haver uma relação fixa entre uma
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certa quantidade de calor e a sua capacidade de trabalho mecânico.
Joule demonstrou por numerosas experiências que a quantidade de
calor capaz de aumentar de um grau Fahrenheit a temperatura de uma
libra de agua necessita o gasto de 772 libras-pés de energia mecânica, e
assim estabeleceu um principio fundamental hoje conhecido por qualquer
engenheiro e qualquer físico. O número 772 foi aceito e utilizado durante
muitos anos, mas medições mais exatas feitas recentemente elevaram-no
a 778. O famoso cientista britânico Faraday provou por experiências que
a energia elétrica podia ser convertida em força mecânica, ou, reciprocamente, que a energia elétrica podia ser obtida pelo trabalho mecânico.
Estas descobertas lhe conferem o lugar de fundador da industria elétrica,
pois abriram o caminho para a era da eletricidade. Em 1821, ele
descobriu que um fio pelo qual passa uma corrente elétrica pode ser
mantido em rotação constante em volta de um iman, assim como também
o iman em volta do fio. Dez anos mais tarde, Faraday demonstrou
que se podia produzir uma corrente elétrica num fio pelo movimento
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súbito de um iman junto a ele. Tinha sido descoberto o meio de produzir
correntes elétricas por meio de energia mecânica, tornando desnecessário
o uso de placas de metal e soluções químicas em pilhas e elementos voltaicos. Bastava por um iman em movimento rápido junto a uma bobina
de arame arranjado de um certo modo e obtinha-se um abastecimento
de eletricidade. Foi dessa experiência de laboratório, feita por Faraday,
que surgiu o dínamo elétrico com o qual, por todo o mundo civilizado,
são produzidas correntes para iluminação, tração, telefonia sem fio e
muitos outros fins.
Antes de poder utilizar-se na industria um principio ou uma substancia, é necessário descobri-los. O objetivo da pesquisa científica
é a descoberta de princípios e substancias, e o objetivo do engenheiro
é por em prática os resultados dessas descobertas. Faraday, como investigador original, interessava-se pelo trabalho de laboratório e não pela
aplicação industrial, financeiramente lucrativa, de suas descobertas.
Watt era fabricante de instrumentos matemáticos para a Universidade
de Glasgow, e atacou a questão do aperfeiçoamento do motor a vapor
como um problema científico e sob a inspiração do principio do " calor
latente " descoberto por Joseph Black, seu amigo e guia nas suas pesquisas.
Black, que era professor na Universidade de Glasgow, mediu a quantidade
de calor necessária para transformar gelo em agua e agua em vapor, e
descobriu que era desperdiçada uma grande quantidade de calor em
ambos os processos sem produzir qualquer aumento de temperatura.
O nome de Sir Charles Parsons é com toda a razão ligado ao de Watt
no desenvolvimento da engenharia mecânica por meio de experiências
científicas. Como aconteceu com o motor a vapor de Watt, a turbina a
vapor de Parsons ocasionou uma revolução nos métodos de produzir
força. No tipo comum de motor, o vapor faz o trabalho movimentando
um êmbolo de um lado para o outro dentro de um cilindro, mas numa
turbina,, o vapor é descarregado diretamente contra as lâminas de uma
roda produzindo assim rotação sem que seja necessário converter o movimento retilineo do êmbolo em movimento circular por meio de um eixo.
PROPRIEDADES DAS ONDAS ELETRO-MAGNETICAS
Nenhum país pode reivindicar, imparcialmente, monopólio dos
admiráveis êxitos alcançados na radiocomunicação, mas não se pode
negar que os principies fundamentais em que ela se baseia tiveram origem
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na Grã-Bretanha. Notara-se que eram produzidos efeitos elétricos a
alguma distancia do centro de ação e sem contacto com ele ; fizeram-se
pesquisas para descobrir a razão desse fenómeno, e assim começou o
grande progresso cujos frutos nós estamos colhendo hoje.
Para explicar a transmissão da luz—por exemplo, da luz do Sol e
das estrelas—imaginava-se que todo o espaço estivesse cheio de uma
substancia a que se deu o nome de " éter," por cujo intermédio as vibrações eram transmitidas da fonte de luz em todas as direções. James
Clerk Maxwell foi o primeiro a provar com argumentos matemáticos ou
teóricos " que a luz consiste de ondulações transversais do mesmo meio
que dá origem aos fenómenos elétricos e magnéticos."
Faraday concebera a ideia da luz como um efeito eletro-magnético,
mas foi Maxwell que, em 1864, com uma serie de equações matemáticas,
estabeleceu a teoria eletro-magnética da luz numa notável monografia
lida perante a Real Sociedade em Londres. Sobre essa base filosófica
fizeram-se mais tarde experiências que tiveram os resultados práticos
hoje tão familiares a todos nós—a comunicação entre todas as partes
do mundo por meio de ondas eletro-magnéticas.
O COMEÇO DA RADIOCOMUNICAÇÃO

JAMES CLERK MAXWELL, 1831-1879
Gravura de G. J. Stodart

Um cientista britânico, David E. Hughes, fez as primeiras experiências para produção e recepção de ondas elétricas. Nasceu em Londres
e em criança foi para os Estados Unidos, onde inventou a máquina de
impressão pelo telégrafo, hoje muito usada em todas as cidades do mundo.
Mais tarde voltou a Londres e, em 1878, inventou o microfone, por meio
do qual os sons fracos podem ser intensificados eletricamente ; foi ele
o primeiro a usar a palavra microfone. Alexander Graham Bell inventara,
dois anos antes, o telefone, cuja eficiência foi aumentada pelo microfone
de Hughes que adotava o tipo de transmissor de carbono agora em uso.
Hughes descobriu que pedaços de carbono em contacto livre são afetados
pelas ondas elétricas produzidas na sua proximidade, e que impulsos
súbitos dessa natureza, produzidos por uma máquina elétrica ou uma
bobina de indução, podiam ser captados pelo seu simples instrumento
até a uma distancia de quatrocentos e cincoenta metros. Essas observações foram feitas em 1879, vários anos antes de ter sido demonstrada
por outros cientistas a transmissão e recepção de ondas elétricas sem
necessidade de fios.

As predições matemáticas de Maxwell sobre as propriedades dessas
ondas foram confirmadas experimentalmente em 1890 por Sir Oliver
Lodge, que conseguiu produzir as ondas em fios e também captá-las com
um receptor elétrico sintonizado com o transmissor. A .experiência foi
feita com duas garrafas sintônicas de Leyde separadas uma da outra,
e quando uma das garrafas era carregada de eletricidade e em seguida
descarregada, produziam-se faiscas entre os botões terminais da outra
garrafa, como um efeito de ressonância, um efeito de estímulo e reação
semelhante ao de cantar uma nota perto de um piano e ouvir a resposta
emitida na mesma nota pelas cordas.
Um cientista alemão, Heinrich Hertz, foi o primeiro a produzir uma
sucessão continua de ondas elétricas capazes de produzir faiscas, a certa
distancia da fonte de energia elétrica, entre as extremidades de um
círculo incompleto formado por um forte arame de cobre. Nas experiências de Sir Oliver Lodge, que comprovaram as predições de Maxwell,
essas ondas passavam por fios, enquanto que Hertz provou que elas
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podiam refletir-se e refratar-se no espaço, que se moviam coma velocidade
da luz—300.000 Ks. por segundo—e que, por meio de aparelhos apropriados, podiam ser produzidas e captadas, isto é, podiam ser usadas
para a transmissão de sinais, sem necessidade de fios.
CAPTAÇÃO DAS ONDAS ELETRO-MAGNÉTICAS
Embora as ondas eletro-magnéticas sejam semelhantes às que
produzem efeitos luminosos, não podem ser percebidas pela visão, do
mesmo modo que uma chapa ou película fotográfica é sensivel a ondas
etéreas que os nossos olhos não percebem. Era preciso, portanto,
inventar meios artificiais que fossem sensiveis àquelas ondas. O comprimento de uma onda é a distancia entre os seus pontos mais altos ou
entre os seus pontos mais baixos, quer se trate de uma onda no mar
ou de uma onda eletro-magnética no éter.
Hoje todos empregam a expressão " comprimento de onda "
referindo-se ao radio. Quanto mais longo for o comprimento de onda
de uma nota emitida por uma estação transmissora de radio, tanto mais
baixo será o tom. Uma nota alta, pelo contrario, tem rápida vibração
e pequeno comprimento de onda. O mesmo se aplica à música. Cada
estação radiofónica emite vibrações elétricas numa certa " frequência,"
ou número de ciclos por segundo, e cada frequência tem o seu comprimento de onda. Uma onda de 1500 metros tem uma frequência de
200.000 ciclos por segundo ou, como se diz comumente, 200 quilociclos
por segundo. Logo que se começou a transmissão de sinais por meio de
ondas elétricas sem a intervenção de fios, foram inventados vários instrumentos para captá-los. Um deles utiliza o principio do microfone
descoberto por Hughes, e outro é o receptor de cristal. O primeiro contem
limalha de ferro entre os eléctrodos metálicos de um tubo de vidro ; Sir
Oliver Lodge serviu-se de um receptor desse tipo ao transmitir sinais a
uma distancia de trinta e seis metros na Real Instituição, em Junho de
1894. Em Setembro do mesmo ano, durante as sessões da Associação
Britânica em Oxford, Sir Oliver Lodge repetiu a experiência aumentando
a distancia para cincoenta e cinco metros numa linha reta através de dois
muros de pedra interiores e um exterior. Foi a primeira demonstração
pública^da transmissão de sinais Morse pelo telégrafo sem fio.
Um cientista francês, Professor E. Branly, inventou um tipo muito
sensivel de receptor que foi usado por Guglielmo Marconi no aparelho
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de telegrafia sem fio para o qual ele registou uma patente em Junho de
1896 ; os outros princípios do sistema Marconi eram os mesmos que
tinham sido aplicados por Sir Oliver Lodge. A contribuição original de
Marconi para a radiocomunicação foi o uso de um arame vertical chamado
" antena," ligado a um lado do intervalo em que se produz a faísca elétrica
no aparelho receptor, enquanto o outro lado está em contacto com a terra.
Graças a essa descoberta foi muito aumentado o alcance de recepção
de ondas elétricas, e a maior parte dos milhões de aparelhos de radio em
todo o mundo utiliza as antenas de Marconi para obter um funcionamento
eficaz.
VÁLVULAS TERMIÔNICAS E RADIODIFUSÃO
Em todos os sistemas de radiocomunicação as ondas elétricas são
geradas pela produção de poderosas correntes vibratórias de eletricidade
nas antenas ; estas, por sua vez, produzem correntes fracas da mesma
natureza nos aparelhos receptores. As correntes são alternadas e as
mudanças de direção são rápidas demais para afetar um telefone diretamente. O objetivo da válvula ou válvulas dos aparelhos de radio é
" retificar " ou converter as correntes elétricas alternadas, em correntes
continuas.
Sir Ambrose Fleming inventou uma forma modificada de lâmpada
elétrica para esse fim e deu-lhe o nome de válvula de oscilação ou válvula
termiônica. Mais tarde, o Dr. Lee de Forest, nos Estados Unidos,
aperfeiçoou a válvula Fleming, introduzindo assim o tipo de receptor
de ondas elétricas no qual se baseiam os progressos notáveis da radiocomunicação. Com uma serie dessas válvulas de três eléctrodos as
fracas oscilações elétricas não só podem ser captadas como também
ampliadas a um alto grau, de maneira que as ondas elétricas de uma
estação radiodifusora podem ser apanhadas e interpretadas em qualquer
parte do mundo.
Tanto a válvula termiônica de Fleming com dois eléctrodos, como
a de três eléctrodos de Lee de Forest, podem retificar e captar oscilações
elétricas e também produzir na estação emissora ondas elétricas continuas.
Para a radiodifusão cada estação tem um comprimento de onda ou nota
fundamental. A natureza dessa onda condutora sofre modificações
impostas através de um microfone ou telefone num circuito elétrico
associado. Essa corrente flutuante passa através de válvulas amplificadoras e é levada até a estação transmissora para radiodifusão.
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A maneira como as ondas elétricas viajam em volta da terra desde
o lugar onde foram emitidas foi sugerida por um eminente físico teórico,
Oliver Heaviside, que escreveu em 1902 : "As ondas principais são
atraídas pela curvatura da terra e assim não escapam pela tangente.
É possivel que haja uma camada suficientemente cortdutora no alto da
atmosfera. Se for assim as ondas serão de algum modo apanhadas por
ela. A direção seria então dada de um lado pelo mar e do outro pela
camada superior." Um engenheiro eletricista americano, Professor
A. E. Kennelly, chegou mais ou menos ao mesmo tempo a uma conclusão idêntica, e essa camada refletora da atmosfera ficou conhecida
como a camada Kennelly-Heaviside. A maior parte das ondas de uma
estação transmissora são refletidas por essa camada e voltam à terra;
uma serie dessas reflexões faz com que as ondas completem a volta da
terra. Outra camada acima da região Kennelly-Heaviside foi mais
tarde descoberta por Sir Edward Appleton e a transmissão a grande
distancia pelas ondas curtas depende da existência desta camada.

A propriedade das válvulas termiônicas é devida à emissão de electrons. Electrons são partículas carregadas de eletricidade negativa
que são emitidas pelo filamento incandescente de uma lâmpada elétrica
. comum e por muitos outros corpos ao serem aquecidos, como também
pelos filamentos das válvulas termiônicas.
Cientistas britânicos desempenharam um papel principal na descoberta da natureza e propriedades desses electrons. Como no caso de
tantos outros estudos científicos, as pesquisas datam de muito antes
dos desenvolvimentos práticos dos últimos anos. Já em 1785, William
Morgan, membro da Real Sociedade de Londres, descrevera perante a
sociedade experiências por ele feitas com relação à passagem de descargas
elétricas dentro de um tubo de vidro. Descobrira que, quando não
havia ar no tubo e o vácuo era tão perfeito quanto possivel, a descarga
elétrica não passava, mas logo que se deixava penetrar uma ínfima
quantidade de ar o vidro brilhava com uma cor verde. Morgan não o
sabia, mas acabara de produzir raios X, e seu simples aparelho foi o
primeiro tubo de raio X.
Sir Humphry Davy continuou esses estudos sobre a descarga elétrica
no vácuo, e Faraday ampliou-os numa serie de notáveis pesquisas.

Mais tarde um professor alemão, W. Hittorf, utilizando um tubo de
vácuo mais aperfeiçoado, descobriu que o eléctrodo negativo, ou cátodo
emitia raios que produziam um brilho fluorescente nas paredes de vidro
do tubo e que se propagavam em linha reta, de maneira que um objeto
colocado dentro do tubo lançava uma sombra do lado oposto ao cátodo
emissor dos raios. As propriedades desses raios catódicos foram investigadas independentemente por Sir William Crookes durante um período
de dez anos a partir de 1878. Centenas desses tubos tinham sido usados,
e com eles se produzira uma quantidade infinita de raios X, antes que
os efeitos desses raios fossem observados por Rõntgen, em 1895, tornando
possivel sua utilização na medicina e na industria.
Anteriormente muito se cogitara sobre a natureza dos raios catódicos
emitidos pelo eléctrodo negativo de um tubo de vácuo eletrizado e que
produzem raios X sobre o vidro e outros materiais. Crookes afirmava
que os raios catódicos consistiam de correntes de moléculas materiais
eletrizadas que se moviam a grande velocidade ; uma outra escola dizia
tratar-se de ondas.
Sir J. J. Thomson demonstrou que a teoria de Crookes era correia
ao considerar as irradiações do eléctrodo negativo como partículas ou
corpúsculos e não ondas. Por muitas experiências brilhantes ele provou
que essas partículas, a que se deu o nome de electron, eram átomos soltos
de eletricidade negativa, e não só mediu sua velocidade como também
a relação entre a massa das partículas e a sua carga elétrica. Tendo
encontrado essa relação e medido a velocidade das partículas, foi-lhe
possivel demonstrar que uma única partícula é muito mais leve do que
um átomo de hidrogénio, que é o mais leve de todos os elementos químicos.
Os electrons são condutores de eletricidade negativa e adquirem massa
em virtude de sua alta velocidade, que é cerca de um décimo da velocidade
da luz. São todos da mesma espécie, qualquer que seja o modo por
que foram produzidos, e o seu número e a maneira como se agrupam em
volta de um centro de eletricidade positiva determinam as propriedades
de todos os elementos químicos.
Estas pesquisas que revolucionaram os conceitos da química e da
física foram realizadas por Thomson no célebre Laboratório Cavendish
da Universidade de Cambridge. O primeiro professor que teve a seu
cargo o laboratório foi Clerk Maxwell, a quem sucedeu Lord Rayleigh
em 1879.
Thomson foi nomeado para a cátedra em 1884, sendo sucedido em
1919 por Lord Rutherford, um dos seus mais brilhantes discípulos.
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VÁCUO E RAIOS X

LORD RUTHERFORD, 1871-1937
Desenho de Francis Dodd

Desde que Rutherford trabalhou com Thomson, sua atenção se concentrou
no estudo da natureza das irradiações de substancias radioativas e de
tubos de vácuo eletrizados. Suas experiências sobre as propriedades e
estrutura interna do novo átomo são consideradas pelo mundo científico
como de importância capital.
OS ÁTOMOS E SUA ESTRUTURA
Já no século V, A.C., o filósofo grego, Demócrito, ensinava que o
universo material era formado de átomos que variavam de tamanho
e formato e se moviam num vácuo. Os átomos eram partículas indivisi40
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veis e infinitas em número ; pelos seus movimentos e combinações entre
si, era produzido tudo que o mundo continha. Essa teoria foi considerada
uma concepção filosófica durante mil e oitocentos anos ; foi só no
começo do século XIX que John Dalton, um cientista britânico considerado como o Newton da química, deu precisão científica à teoria.
Demonstrou que, embora os átomos de qualquer elemento químico
sejam idênticos, os seus pesos variam em cada elemento. Assim,
tomando-se como unidade o peso de um átomo de hidrogénio, o peso
de um átomo de alumínio é 27, de ferro 56, de ouro 197, e de chumbo
207.
Dalton explicou a constituição química de todas as substancias
como sendo o resultado da combinação dos átomos de elementos em
proporções numéricas simples.
Estes princípios ainda são válidos para explicar a constituição
e as transformações químicas, mas houve uma completa revolução
quanto à concepção de átomo que eles implicam. Os criadores e chefes
da nova perspectiva científica foram Thomson e Rutherford. Químicos
e físicos por toda a parte aceitam agora o ponto de vista segundo o qual
um átomo químico não é um pedaço minúsculo e indivisível de matéria,
mas sim uma estrutura aberta e complexa que contem um certo número
de partículas carregadas de eletricidade. Em outras palavras, não se
trata de um tijolo, mas sim de um edificio. Consiste de um núcleo central
com uma carga de eletricidade positiva, cercado por uma serie de electrons
satélites cujo número é igual ao das cargas positivas no núcleo.
Trabalhando no laboratório de Rutherford na Universidade de
Manchester, Henry G. J. Moseley demonstrou que a carga no núcleo
de um átomo, que determina as propriedades físicas e químicas de cada
elemento, é igual ao número atómico do elemento. Todos os elementos
podem ser postos em ordem, como degraus em uma escada, numa serie
que se baseia nesse principio, começando com o hidrogénio, cujo número
atómico é i e cujo peso atómico é i e indo até o urânio que tem o último
número atómico, 92, e cujo peso atómico é 238.
Como resultado de muitas experiências no laboratório Cavendish,
F. W. Aston demonstrou que o peso atómico da maioria dos elementos
representa o peso médio de duas espécies de átomos ou isótopos. Assim
o cloro, cujo peso atómico é 35,46, contem um átomo cujo número de
massa é 35 e um isótopo mais pesado com 37. A mistura dos dois
isótopos explica a parte f racionaria do peso atómico do elemento.

RADIOATIVIDADE E DESINTEGRAÇÃO ATÓMICA
Todos esses progressos foram o resultado de estudos sobre a estrutura
do átomo e sobre a natureza dos vários tipos de raios. Em 1896, um
ano depois da descoberta dos raios X, o Professor A. H. Becquerel,
eminente cientista francês, descobriu que um tipo semelhante de raios
penetrantes era emitido a temperaturas normais por certos compostos
do elemento urânio. Quatro anos mais tarde, o radio foi descoberto e
isolado por Madame Curie, e as propriedades extraordinárias dessas
substancias apresentaram novos problemas à física atómica. Fazendo
experiências com o torio, Rutherford descobriu que este elemento emitia
continuamente uma emanação peculiar, ou matéria em forma gasosa.
Isto é característico de todas as substancias radioativas, e chegou-se à
conclusão de que essa emanação era de fato um gás material diferente de
qualquer outra espécie de matéria até então conhecida.
O Professor Frederick Soddy trabalhava com Rutherford na
Universidade McGill de Montreal; apresentaram conjuntamente a
hipótese da desintegração atómica, pela qual se explicam todos os
fenómenos radioativos observados. Ficou provado que a radioatividade
é um fenómeno atómico acompanhado por mudanças químicas que
produzem novos tipos de matéria. As mudanças ocorrem dentro do
átomo, de maneira que um elemento radioativo está continuamente
sujeito a uma desintegração ou transformação espontânea.
O núcleo de um átomo é formado por um certo número de electrons
carregados de eletricidade positiva e negativa. O peso atómico de um
elemento é o peso dos electrons positivos, ou protons, no núcleo, e o
número atómico representa o número de electrons " livres." Assim, o
urânio tem 238 protons no núcleo, enquanto que 92 electrons livres se
movem em volta do núcleo. É preciso conhecer essas estruturas para
se compreender o que acontece no processo de desintegração atómica.
O átomo de urânio emite do seu núcleo, num certo momento, uma parte
que se provou ser o núcleo do átomo do hélio, que é outro elemento
químico. Um momento depois são emitidos electrons isolados seguidos
por outros núcleos de hélio. Por esse processo o átomo de urânio se
transforma em átomo de radio cujo peso atómico é 226. Passa-se mais
algum tempo e outras partes do núcleo são emitidas, o peso do átomo
sendo reduzido a 208, que é aproximadamente o peso atómico do chumbo.
O núcleo deste átomo não parece estar sujeito a desintegração.
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Há três espécies de irradiações características da desintegração
radioativa :—
1. Partículas carregadas de eletricidade positiva, chamadas raios
Alfa, que são idênticas aos núcleos dos átomos de hélio.
2. Partículas carregadas de eletricidade negativa, chamadas raios
Beta, que são electrons separados.
3. Raios idênticos aos raios X, de comprimento de onda muito
curto, chamados raios Gama.
O HÉLIO E A TRANSMUTAÇÃO DOS ELEMENTOS
Certas partículas emitidas pelas substancias radioativas podem
assim produzir um outro elemento, o hélio, cujo peso atómico é 2. O
hélio só é diferente do hidrogénio, cujo peso atómico é i, devido ao
número de cargas positivas do núcleo do seu átomo ; de maneira que se
poderia transformar hidrogénio em hélio acrescentando ao seu núcleo
algumas cargas positivas. O conhecimento moderno da estrutura do
átomo demonstra, portanto, que as propriedades de cada elemento químico
dependem do número de unidades fundamentais no átomo. Mudando-se
este número, a transmutação dos elementos se torna uma possibilidade
e os esforços dos alquimistas medievais para transformar metais baixos
em ouro recebem um forte apoio teórico. Quando for possivel mudar
o número atómico do chumbo de 82 para 79, subtraindo três unidades
fundamentais, o chumbo será convertido em ouro. Durante os últimos
cinco anos avançaram com grande rapidez os estudos da transmutação
de elementos químicos pelo bombardeio de seus núcleos atómicos com
projetís atómicos de tipo apropriado, e descobriu-se que a maior parte
dos elementos conhecidos pode ser sujeita desse modo a transmutação
numa pequena escala.
O elemento hélio, que é idêntico às partículas conhecidas como
raios Alfa, tem uma historia muito romântica. Foi descoberto no Sol
antes de se saber que existia na Terra. Ao investigar a natureza das
grandes chamas de gás que estão em continua erupção no Sol, um eminente
astrónomo britânico, Sir Norman Lockyer, observou raios brilhantes de
qualidade singular que não conseguiu identificar com raio algum produzido
por elementos terrestres.
Vinte e sete anos mais tarde, em 1895, outro grande cientista britânico,
Sir William Ramsay, demonstrou que o mesmo gás era emitido pelo
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mineral cleveite quando aquecido ; descobriu-se depois que estava
presente em muitas outras pedras e minerais como também, em quantidades variáveis, em quasi todos os gases naturais e aguas minerais.
Depois do hidrogénio, o hélio é o gás mais leve que se conhece.
Não é inflamável nem explosivo, e eleva-se na atmosfera com 92% da
rapidez do hidrogénio, de maneira que é ótimo para encher os balões de
dirigíveis. Usando-se o hélio é possivel colocar os motores dentro do
dirigivel, e a capacidade de ascensão pode ser aumentada aquecendo-se
o gás pela eletricidade ou por outros meios.
O hélio existe também na atmosfera da Terra. Pertence a um grupo
de gases inertes que são elementos permanentes do ar que respiramos.
Os nomes dos outros quatro membros do grupo são argon, néon, cripton
e xenon, e todos eles foram descobertos por cientistas britânicos no fim
do século XIX.
A historia da separação desses elementos começa, entretanto, com
algumas investigações realizadas no século XVIII por Henry Cavendish,
neto do segundo Duque de Devonshire.
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Analisou o ar em dias e lugares diferentes e descobriu que consistia
de dois gases presentes em proporções constantes de 20,83% e 79,17%.
Esses gases são o oxigénio e o nitrogénio. Cavendish notou que ao
fazer com que todo o nitrogénio numa certa quantidade de ar se combinasse com o oxigénio para formar ácido nítrico, utilizando um método
descoberto por outro grande cientista britânico, Joseph Priestley,
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um pequeno resíduo ficava inalterado. Agora se sabe que essa pequena
bolha de gás devia ser o argon.
A natureza desse residuo, entretanto, não foi explicada até que
Lord Kayleigh anunciou, em 1892, que o azoto da atmosfera era ligeiramente mais pesado do que o azoto extraido de certos compostos em que
está presente. Lord Rayleigh e Sir William Ramsay começaram uma
investigação para descobrir a causa das discrepancias observadas e o
resultado dessa cooperação foi o anuncio do " Novo Componente da
Atmosfera " (argon).
A proporção de argon no ar é pouco menos de i % do volume total.
A proporção de néon é cerca de 1/500 %, e o cripton e xenon estão presentes
em quantidades ainda menores. A descoberta desses três gases inertes
na atmosfera foi feita conjuntamente por Sir William Ramsay e pelo
Professor M. W. Travers em 1898. Por essa época, começou-se a
preparar ar liquido em larga escala, e como cada um dos gases inertes
tem um ponto de ebulição diferente podia ser separado do ar líquido
pela distilação. O néon é assim obtido como sub-produto resultante da
extração do oxigénio do ar liquefeito. O azoto que é deixado depois
da extração do oxigénio é novamente distilado e obtem-se o néon, que
produz uma cor vermelha brilhante ao ser atravessado por uma
corrente eletrica e é usado para encher os tubos de vidro que servem
hoje em dia para anúncios luminosos. O argon é usado em lâmpadas
elétricas para que os filamentos possam ser mantidos a uma alta temperatura por um período mais longo do que em lâmpadas que contivessem
apenas uma fração mínima de ar.
A descoberta desses gases na atmosfera terrestre, tendo como
consequência a criação de novas industrias, é típica do trabalho científico britânico. O progresso industrial depende de três fatores principais,
e em cada um deles está presente tanto o trabalho manual como o intelectual, embora em graus diferentes. Primeiro, o pesquisador criador cujo
trabalho revela a existência de elementos, propriedades e princípios
novos ; em seguida, o inventor ou investigador industrial que procura
aplicar o conhecimento a fins úteis ; e finalmente, depois de encontrado
o processo ou maquinismo prático, é necessário o operário para fazer
com que desempenhe eficazmente o seu objetivo técnico. Cada uma das
três classes tem seu papel essencial no desenvolvimento do país, e a
correlação dos seus interesses e atividades deve ser o objetivo principal
de qualquer plano sensato para o progresso do bem-estar humano.
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CIENTISTAS BRITÂNICOS
Roger Bacon
William Gilbert John Napier
Francis Bacon
William HarveySir Robert Moray
Sir Kenelm Digby
John Wallis
Jeremiah Horrocks
John Evelyn
Thomas Willis
David Gregory -

John Ray Robert Boyle
Isaac Barrow
Sir Christopher Wren
Samuel Pepys
Robert Hooke
James Gregory Thomas Tampion
Nehemiah Grew
Sir Isaac Newton
John Mayow
John Flamsteed-

1214-1292
1540-1603
1550-1617
1561-1626
1578-1657
1600-1673
1603-1665
1616-1703
1619-1641
1620-1706
1621-1675
1627-1720
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1628-1705
1627-1691
1630-1677
1632-1723
1633-1703
1635-1702
1636-1675
1638-1713
1641-1712
1642-1717
1643-1679
1646-1720

Edmund HalleySir Hans Sloane
Thomas Newcomen
John Woodward
George Graham Stephen Hales
John Hadley
Martin Folkes
Sir John Pringle
James Hutton
Joseph Black
Captain James Cook John Hunter
Henry Cavendish
Joseph Priestley
James Watt
Sir William Herschel Sir Joseph Banks
John Playfair
Count Rumford
William Murdock
James Sowerby
Thomas Telford
Sir J. E. Smith
John Dalton
W. H. Wollaston
William Smith Richard Trevithick
Thomas Young
Robert Brown Lord Dundonald
Sir Humphry Davy George Stephenson
Dean Buckland Sir William Hooker Sir Edward Sabine
Michael Faraday
Sir John Herschel
Sir Charles Lyell
Earl of Rosse -

1656 1742
1660-1753
1663-1729
1665-1728
1673-1751
1677-1761
1682-1743
1690-1754
1707-1782
1726-1797
1728-1799
1728-1779
1728-1793
1731-1820
1733-1804
1736-1819
1738-1822
1743-1820
1748-1819
1753-1814
1754-1839
1757-1822
1757-1834
1758-1828
1766-1844
1766-1828
1769-1839
1771-1833
1773-1829
1773-1858
1775-1860
1778-1829
1781-1848
1784-1856
1785-1865
1788-1883
1791-1867
1792-1871
1797-1875
1800-1867

Fox Talbot
Sir George AiryRobert Stephenson
Sir Richard Owen
Thomas Graham
Joseph Locke
Charles Darwin Sir James Simpson Sir Joseph PrestwickSir Henry Bessemer Sir Joseph Hooker James Prescott JouleJohn Couch Adams Sir George Stokes John Tyndall
Sir William Siemens
Alfred Russell Wallace
Sir William Huggins Thomas Henry Huxley
William SpottiswoodeLord Kelvin
Lord Lister
David Edward Hughes
James Clerk Maxwell Sir William Crookes Sir Archibald Geikie Sir Norman Lockyer William Henry Perkin
Sir James Dewar
Lord Rayleigh •
Oliver Heaviside
Sidney Gilchrist Thomas
Percy Carlyle Gilchrist
Sir Oliver Lodge
Sir William Ramsay Sir Charles Parsons Sir Joseph Thomson Sir Robert Hadfield Lord Rutherford
Henry G. J. Mosley

Não constam desta lista os nomes de eminentes cientistas vivos.
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1800-1877
1801-1892
1803-1859
1804-1892
1805-1869
1805-1860
1809-1882
1811-1870
1812-1896
1813-1898
1817-1911
1818-1889
1819-1892
1819-1903
1820-1893
1823-1883
1823-1913
1824-1910
1825-1895
1825-1883
1827-1907
1827-1912
1831-1900
1831-1879
-1832-1919
1835-1924
1836-1920
1838-1907
1842-1923
1842-1919
1850-1925
1850-1885
1851-1926
1851-1940
1852-1916
1854-1931
1856-1940
1858-1940
1871-1937
1887-1915

