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Magnetismo

Estudo de fenômenos associados as propriedades dos imãs.

As primeiras observações ocorreram na região da 

Magnésia – Grécia Antiga por Tales de Mileto (século 

VI a.C.



Tales de Mileto

Os primeiros estudos realizados nessa área foram feitos no século VI a.C. por 
Tales de Mileto, que observou a capacidade de algumas pedrinhas, que hoje são 
chamadas de magnetita, de atraírem umas às outras e também ao ferro.

Os chineses foram os 

primeiros a conseguir usar a 

magnetita de forma útil 

como agulha de bússolas. 

No século VI os chineses já 

dominavam a fabricação de 

imãs.



William Gilbert

O estudo do magnetismo só teve início no século XVI, com Willian Gilbert, publicando os 
resultados de seu estudo observando o fenômeno do magnetismo. Gilbert foi o primeiro a aplicar 
métodos científicos no estudo do magnetismo e é creditado como o primeiro descobridor de que a 
Terra é um grande imã (Terrella). Seus esforços separando a diferença entre cargas elétricas e 
cargas magnéticas, trouxe os fundamentos para a ciência da eletricidade e do magnetismo



Hans Christian Ørsted

No século XIX, o professor dinamarquês Hans Christian Oersted conseguiu provar experimentalmente, 
em 1820, que quando uma corrente elétrica passava ao longo de um fio aparecia um campo magnético

Responsável por unificar a eletricidade com o magnetismo.



Experimento de Ørsted



Andrè-Marie Ampère

Na França, entre 1821 e 1825, esclareceu o efeito de uma corrente sobre um imã e o efeito oposto, de 
um imã sobre uma corrente, bem como baseado na descoberta de Oersted, provou que as correntes 
elétricas se atraem ou se repelem mutuamente, descrevendo também as leis que regem o fenômeno.



Outros físicos também devem ser lembrados, por contribuições feitas ao eletromagnetismo, como o físico 
norte-americano Joseph Henry (1797-1878), que deu continuidade aos trabalhos de Faraday sobre a 
indução eletromagnética, Heinrich Lenz (1804-1865), físico russo que também se dedicou a estudar esse 
fenômeno, Nicolas Tesla que estudou o campo magnético.

Maxwell em sua obra Tratado sobre eletricidade e magnetismo (publicada em 1873), generalizou os 
princípios da eletricidade descobertos por Coulomb, Ampère, Faraday e outros.






