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Introdução 
 

Com este trabalho pretendemos, de um modo geral, saber um pouco mais 

sobre a vida e sobre o trabalho do físico James Clerk Maxwell, que, com toda a 

sua genialidade, deu um grande contributo á física ao elaborar umas equações 

intituladas “Equações de Maxwell”.  

Assim iremos falar um pouco do seu trabalho antes de descobrir as equações e, 

por fim, falaremos das equações em si e tentaremos explicar o seu significado. 
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Biografia 
 

Físico e matemático escocês (1831 - 1879). 

Nascido em 13 de Junho de 1831 na cidade de Edimburgo.Desde 

muito cedo, James Clerk Maxwell mostrou ter habilidade 

para a matemática. Com apenas 15 anos, redigiu um traba-

lho apresentando um método para traçar curvas ovais e 

enviou-o à filial escocesa da Royal Society. Os estudiosos 

ali encarregados de analisá-lo duvidaram que tivesse sido 

feito por alguém tão jovem. Um ano depois, Maxwell 

conheceu o escocês Nicol, então já bem velho, que inventa-

ra um instrumento para detecção da luz polarizada, chama-

do prisma de Nicol. Graças a esse contacto, Maxwell se 

interessaria também pela Óptica. Aos 19 anos, passou a estudar Matemática na 

Universidade de Cambridge. Sete anos mais tarde, demonstrou teoricamente que 

os anéis de Saturno deviam ser constituídos de partículas sólidas, pois, se fossem 

formados de líquidos ou gases, não teriam estabilidade para se manter em rota-

ção. 

Pouco depois, estudando matematicamente o comportamento dos gases, chegou à 

conclusão teórica de que suas moléculas se movem em todas as direcções e com 

todas as velocidades possíveis, chocando-se elasticamente entre si e contra os 

obstáculos. Mostrou que a maioria delas, porém, se moveria com velocidade 

intermediárias, ou seja, que o melhor indicador do estado de agitação interna de 

um gás seria a velocidade média de suas moléculas. Isso lhe permitiu concluir 

que a temperatura de um corpo podia ser interpretada em termos dessa velocida-

de média molecular. Tais conclusões foram decisivas para se poder abandonar a 

antiga teoria do "fluido calórico", segundo a qual o calor seria uma espécie de 

substância que se transferiria do corpo mais quente ao mais frio. 

Aos 30 anos Maxwell tornou-se o primeiro professor da cadeira de Física Expe-

rimental em Cambridge. Embora seu conhecimento o capacitasse a tal cargo, não 

demonstrou grande entusiasmo pela função, pois não apreciava o magistério.  

A partir de 1864, dedicou-se a formular 

matematicamente as teorias de Faraday sobre 

o magnetismo, conseguindo obter equações 

simples que permitiam descrever tanto os 

fenómenos eléctricos quanto os magnéticos. 

Ficava assim teoricamente demonstrado que 

a electricidade e o magnetismo são, em 

essência, uma mesma coisa. Além disso, 

Maxwell previu, com suas formulações, que 

a oscilação de uma carga eléctrica produz um campo magnético. Ao tentar calcu-

lar a velocidade de propagação desse campo, surpreendeu-se ao obter o valor 

aproximado de 300 000 000 m/s: essa era a própria velocidade da luz, já calcula-

da experimentalmente por Fizeau e Foucault!  

  Faraday, em Inglaterra, de encadernador aos 21 anos, 1812, chegou em 1833 à cátedra 

de Química. O seu génio de intuição física, acompanhado de uma vida de experimenta-
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ção laboratorial, contribui definitivamente para o estabelecimento das leis do campo 

electromagnético e dos seus modelos físicos. É interessante notar que todas essas 

conclusões inéditas foram obtidas exclusivamente a partir de cálculos e conside-

rações teóricos, sem que fosse ainda possível desenvolver experiências que as 

confirmassem. Até então conheciam-se, além da luz visível, apenas as radiações 

infravermelhas e ultravioleta, mas Maxwell previu que existiam outras, de com-

primentos de onda diferentes, o que seria confirmado mais tarde por Hertz.  

Maxwell, porém, acreditava que as ondas electromagnéticas não se propagavam 

no vácuo, mas utili-

zavam a interme-

diação do éter, flui-

do que estaria pre-

sente em todo o 

universo, em meio à 

matéria e nos espa-

ços desprovidos 

dela. Essa concep-

ção seria rejeitada 

pelos pesquisadores 

que o sucederam. 

Em Cambridge, 

Maxwell publicou 

os trabalhos experimentais de Henry Cavendish sobre a electricidade, feitos no 

século anterior e que ainda permanecia desconhecidos. Em homenagem a ele, 

criou naquela universidade o Laboratório Cavendish, onde se realizariam, anos 

depois, importantes pesquisas sobre a radioactividade. Maxwell morreu pouco 

dias antes de completar 48 anos. Descreveu-se como profundamente religioso e 

muito feliz no casamento. 

(Universidade de Cambridge) 
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As Equações de Maxwell 
  

As Equações de Maxwell são o grupo de quatro equações, que descrevem 

o comportamento dos campos eléctrico e magnético, bem como suas interacções 

com a matéria.  

 As quatro equações de Maxwell 

expressam, respectivamente, como 

cargas eléctricas produzem campos 

eléctricos (Lei de Gauss), a ausência 

experimental de cargas magnéticas, 

como corrente eléctrica produz campo 

magnético (Lei de Ampère), e como 

variações de campo magnético produ-

zem campos eléctricos (Lei da indução 

de Faraday) 

Maxwell, em 1864, foi o primeiro a 

colocar todas as quatro equações jun-

tas e perceber que era necessária uma 

correcção na lei de Ampère: alterações 

no campo eléctrico actuam como cor-

rentes eléctricas, produzindo campos 

magnéticos. 

Além disso, Maxwell mostrou que as 

quatro equações, com sua correcção, 

predizem ondas de campos magnéticos 

e eléctricos oscilantes que viajam 

através do espaço vazio na velocidade 

que poderia ser predita de simples experiências eléctricas—usando os dados dis-

poníveis no época, Maxwell obteve a velocidade de 310.740.000 m/s . 

Maxwell (1865) escreveu: 

“Esta velocidade é tão próxima da velocidade da luz que parece que temos fortes 

motivos para concluir que a luz em si (incluindo calor radiante, e outras radia-

ções do tipo) é uma perturbação electromagnética na forma de ondas propagadas 

através do campo electromagnético de acordo com as leis electromagnéticas.” 

 

Maxwell estava correcto na sua hipótese, embora ele não tenha vivido para ver 

sua comprovação por Heinrich Hertz em 1888. A explicação quantitativa da luz 

como onda electromagnética é considerada um dos grandes triunfos da física do 

século XIX. Além disso, serviu como base para muitos desenvolvimentos futuros 

na física, tais como relatividade restrita e sua unificação dos campos magnéticos 

e eléctricos como uma única quantidade tensorial, e a Teoria de Kaluza-Klein da 

unificação do electromagnetismo com gravidade e a relatividade geral. 

Deve-se a formulação matemática moderna das equações de Maxwell a Oliver 

Heaviside e Willard Gibbs, que em 1884 reformularam o sistema de equações 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravidade
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original em uma representação mais simples utilizando cálculo vectorial. (Em 

1873 Maxwell também publicou notação de base de quaterniões que acabou se 

tornando impopular.) A mudança para notação vectorial produziu uma represen-

tação matemática simétrica que reforçava a percepção das simetrias físicas entre 

os vários campos. Esta notação altamente simétrica inspiraria directamente o 

desenvolvimento posterior da física fundamental. 

 

 

 

Equações: 

 

Nome Equação Forma integral Descreve 

Lei de Gauss:  
 

Carga e campo 

elétricos; 

Lei de Gauss para o 

magnetismo 

(ausência de mono-

polos magnéticos): 

 
 

Campo magné-

tico; 

Lei da indução de 

Faraday:   

O efeito da 

variação de um 

campo magné-

tico 

Lei de Ampère + 

extensão de Max-

well: 
  

O efeito mag-

nético de uma 

corrente e/ou 

de um campo 

eléctrico variá-

vel 

 

Simbologia: 

ρ é a intensidade de carga eléctrica livre (unidade SI: coulomb por metro cúbico), 

não incluindo dipólos de cargas ligadas no material  

é a intensidade de fluxo magnético (unidade SI: tesla), também chamada de 

indução magnética.  

é o campo eléctrico de deslocamento (unidade SI: coulomb por metro quadra-

do).  

é o campo eléctrico (unidade SI: volt por metro),  

é o campo magnético (unidade SI: ampère por metro)  

é a densidade de corrente eléctrica (unidade SI: ampère por metro quadrado)  

é operador de divergência (unidade SI: 1 por metro),  

é o operador rotacional (unidade SI: 1 por metro). 
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Conclusão 
 

No final deste trabalho podemos concluir que, de um modo geral, aprofundamos 

os nossos conhecimentos de física, uma vez que, o contributo de Maxwell foi 

muito relevante para a história da Física. Deste modo, ficamos a conhecer as suas 

equações.
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