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Introdução 

 

 Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de Física, com a 

finalidade de descobrirmos mais sobre alguns físicos que, por algum motivo, 

permitiram a evolução do conhecimento.  

 Ao nosso grupo, destinou-se o físico Hertz, sobre o qual fizemos uma 

pesquisa para aprofundar os nossos conhecimentos acerca da sua vida e obra.  

 Com o objectivo de obtermos informação correcta e também para garantir 

que iríamos estar preparados para apresentar correctamente este grandioso 

físico, pesquisamos em diversas fontes. 

 Este trabalho incidirá, principalmente, sobre a descoberta que o tornou 

conhecido no mundo da Física e que permitiu as comunicações entre longas 

distâncias. 
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Biografia 

 Heinrich Rudolf Hertz nasceu a 22 de Fevereiro de 1857, em Hamburgo. 

Era filho de Gustav Ferdinand Hertz, advogado de renome, e Anna Elisabeth 

Pfefferkorn-Hertz.  

Quando era criança, mostrou-se muito interessado pela construção de 

mecanismos, passando maior parte do seu tempo livre na oficina da escola do 

seu colégio de Dr Richard Lange. Este gosto característico pela construção 

viria a manter-se durante toda a sua vida, construindo ele próprio os seus 

aparelhos e instrumentos de trabalho. 

 Este interesse pelas construções, orientou Hertz, em 1876, para a 

faculdade de Engenharia, o Instituto Politécnico de Dresden, o qual frequentou 

durante dois anos.  

 Em 1878, a sua paixão pela investigação científica fê-lo optar pela 

Física, ingressando assim na Universidade de Berlim. 

 A sua seriedade e empenho nos estudos, impressionaram Hermann von 

Helmholtz, seu professor, e quando este propôs aos seus alunos, em 1880, um 

trabalho sobre uma questão electrodinâmica, de escolha individual, Hertz fez 

um excelente trabalho intitulado “Sobre a Energia Cinética da Electricidade”.  

 Nesse mesmo ano, torna-se assistente de von Helmholtz, e ocupa-se, 

assim, com pesquisas experimentais sobre a elasticidade dos gases e sobre as 

descargas eléctricas através destes. 

Em 1883, começou a leccionar na Universidade de Kiel, onde começou 

a estudar a electrodinâmica de Maxwell, que se opunha à electrodinâmica 

mecanicista e a anteriores teorias sobre a natureza da acção à distância. 

Maxwell havia previsto teoricamente a existência das ondas electromagnéticas, 

mas o facto ainda não tinha sido confirmado experimentalmente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dresden
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Todas as suas experiências permitiram-lhe demonstrar a existência de 

radiação electromagnética, tal como tinha sido previsto por Maxwell. 

 Em 1886, casou-se com Elisabeth Doll, filha de um seu colega professor, 

com a qual viria a ter duas filhas. 

 No que diz respeito às propriedades das ondas electromagnéticas, que 

Hertz tinha passado a estudar, descobriu que tinham comportamentos 

semelhantes às ondas da luz. Demonstrou também a refracção, a reflexão e a 

polarização das ondas. 

 Em 15 de Março de 1888, apresentou as suas observações à 

comunidade científica, as quais obtiveram o tão merecido sucesso. 

 Em 1890 fez uma viagem até Inglaterra. 

Em 1893, Hertz adoece e é operado a um tumor na orelha. No final 

desse mesmo ano, adoece de novo, e no dia 1 de Janeiro de 1894, antes de 

completar 37 anos, morre de envenenamento sanguíneo em Bonn. 
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A demonstração da existência de radiação 

electromagnética 

 

Durante uma aula demonstrativa, quando utilizava duas bobinas ligadas a 

circuitos eléctricos, notou que, enquanto numa das bobinas deflagrava uma 

faísca, na segunda era deflagrada outra. Esta, porém, era muito pequena, 

pouco luminosa, e o seu ruído era coberto pelo da primeira que se mostrava 

muito mais forte. Foi desse modo que Hertz, quase por acaso, descobriu o 

importante fenómeno das centelhas secundárias. 

O jovem cientista compreendeu que aquelas faíscas eléctricas eram 

consequência de fenómenos electrodinâmicos que se processavam nas 

proximidades de circuitos variáveis com auto-indução mínima. Para comprovar 

as suas ideias, repetiu, seguidamente, as experiências. Assim, percebeu que 

tinha diante de si um campo novo: o da criação das ondas electromagnéticas e 

a sua propagação à distância. 

Inicialmente, conduziu experiências com um circuito 

constituído por uma garrafa de Leyden como 

condensador, duas bobinas e um circuito eléctrico. 

Constatou, então, que a cada faísca que se produzia 

aparecia uma correspondente muito intensa em uma 

outra bobina, colocada em frente da primeira. O valor da 

capacidade era pequeno (a garrafa de Leyden possui pequena capacidade e 

forte resistência às altas tensões), mas o efeito era notável. 

Hertz não abandonou esse campo de pesquisas, mas continuou as suas 

experiências durante cinco anos, utilizando instrumentos cada vez mais 

complexos. O aparelho típico que usava era um oscilador linear (ou dipolo), 

formado por duas grandes esferas metálicas ligadas por um condutor rectilíneo 

interrompido por um faiscador, 

constituído por duas esferas metálicas 



Hertz 

Física  6 

menores. Os dois braços deste oscilador eram ligados aos pólos de uma 

bobina de Ruhmkorff. Quando a bobina gerava uma tensão alta, ocorria uma 

descarga entre os dois braços do oscilador. Esta descarga era variável, e Hertz 

verificou que as variações possuíam uma frequência que dependia, 

unicamente, das características geométricas do oscilador. Era por isso que as 

faíscas irradiavam no espaço ondas electromagnéticas de frequência bem 

determinada. 

Com estas experiências, Hertz demonstrou na prática a existência das 

ondas electromagnéticas previstas por Maxwell. Começou, então, a estudar as 

propriedades dessas ondas. Aos 32 anos descobriu que elas se comportam de 

maneira inteiramente semelhante às ondas luminosas, facto também previsto 

na teoria de Maxwell, mas que ainda esperava por uma demonstração 

experimental. 

Voltou a sua atenção à propagação das ondas electromagnéticas. 

Concluiu, então, que o valor da velocidade das ondas electromagnéticas é o 

mesmo valor da velocidade da luz, e que a sua propagação no vácuo é 

rectilínea. O comprimento de onda, porém, é maior do que o das ondas 

luminosas. 

Mais tarde, passou a uma série de experiências ópticas. Entre estas, as 

primeiras foram sobre reflexão em superfícies metálicas, como ocorre também 

com as ondas luminosas. Entretanto, Hertz verificou que, no caso das ondas 

electromagnéticas, a reflexão especular ocorre também quando as superfícies 

são opticamente ásperas. Isso porque as ondas electromagnéticas possuem 

comprimento muitíssimo maior que o da luz. 

Outra célebre experiência foi a realizada com o prisma de piche, com o 

qual demonstrou a refracção das ondas electromagnéticas. Atravessando um 

prisma de piche, as ondas mudam de direcção, como ocorre no caso das 

ondas luminosas ao atravessarem um prisma de vidro. O cientista provou, 

finalmente, que as ondas oscilam num plano que contém a direcção de 

propagação. Para demonstrar este facto, era necessário provar, em primeiro 

lugar, a possibilidade de polarizar ondas electromagnéticas. Para isso, Hertz 

idealizou e construiu um dispositivo dotado de uma grade de fios metálicos, 

que, quando atingido por ondas electromagnéticas, as polarizava. 
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Apesar de Hertz ter consciência da desconfiança que pairava sobre as 

hipóteses de Maxwell, ele apresentou os resultados irrefutáveis dos seus 

trabalhos ao Congresso da Sociedade Alemã para o Progresso da Ciência, em 

1888. As suas observações eliminavam os velhos conceitos de acção à 

distância, assim como as tentativas dos mecanicistas em reduzir a 

electrodinâmica a uma dinâmica do tipo de Newton, explicada por movimentos 

de corpos invisíveis num meio hipotético, o éter. 

Os expressivos resultados das suas experiências, revelando e estudando 

as características das ondas electromagnéticas, fizeram com que elas fossem 

baptizadas com o nome de ondas hertzianas. 

Hertz escreveu três importantes livros, as “Ondas Eléctricas”, as “Notícias 

Diversas” e os “Princípios da Mecânica”. 

 

 

Influência das ondas electromagnéticas 

na vida quotidiana 

 A descoberta das ondas electromagnéticas e das suas características teve 

grande influência no aparecimento das comunicações a longas distâncias. As 

mensagens que têm de ser transmitidas de um lugar para outro, são 

transportadas por ondas portadoras que são ondas electromagnéticas. 

 A partir das descobertas de Hertz, a rádio, a televisão e outros meios de 

comunicação tornaram-se completamente naturais na nossa vida. Todos os 

dias muitas ondas electromagnéticas “passam por nós” cheias de mensagens e 

nós nem sequer damos por elas. 
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Conclusão 

 

 Professor e físico alemão, natural de Hamburgo, pioneiro na produção 

artificial de ondas electromagnéticas, de suma importância para o 

desenvolvimento do rádio, televisão e o radar. provou que as ondas 

electromagnéticas propagavam-se no espaço sem necessidade de condutores, 

descobrindo o efeito fotoeléctrico. Descobriu e estabeleceu que ondas de rádio 

são similares ondas de luz, ou seja, não eram visíveis, mas podiam ser 

detectadas electricamente, transmitidas e reflectidas, com o emprego de 

reflectores côncavos. Hertz escreveu três importantes livros, as “Ondas 

Eléctricas”, as “Notícias Diversas” e os “Princípios da Mecânica”. 

 Em sua homenagem foi atribuído o seu nome à unidade de medida de 

frequência de um fenómeno periódico e as ondas electromagnéticas 

produzidas pela variação da electricidade em um condutor passaram a ser 

chamadas de ondas hertzianas. 

As descobertas de Hertz foram um grande passo no caminho para as 

comunicações entre longas distâncias. As ondas electromagnéticas, que Hertz 

definiu tão bem, são ondas portadoras que transportam mensagens entre 

longas distâncias, actualmente.  
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