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Introdução 

A Eletroquímica é uma área da Físico-Química que 

teve seu início histórico na Grécia Antiga pelo filosofo 

e cientista Telles de Mileto, que ao friccionar uma 

pedra na pele de um carneiro constatou que existia 

uma atração entre os objetos1. Após Mileto, outras 

personalidades também tiveram grande notoriedade 

no levantamento de teorias, hipóteses e 

experimentações que serviram de base para 

construção dos conceitos que atualmente englobam 

esta área da ciência. 

Este atual trabalho foi desenvolvido com 

objetivo de analisar as bases para a criação da 

Eletroquímica. Para isso, buscou-se investigar o 

caminho trilhado pela eletroquímica considerando as 

áreas da Física, da Química e da Medicina. 

Resultados e Discussão 

Na área da Física, Benjamin Franklin destaca-se 

como pioneiros em pesquisas e experimentações 

relacionadas a natureza da eletricidade. Destaca-se 

o experimento chamado “papagaio de papel”, 

realizado em 17522,3. Com esse experimento 

Franklin comprovou a natureza elétrica dos raios que 

eventualmente aparecem em dias de tempestade2,3.  

Michael Faraday tem também sua 

importância destacada com pesquisas sobre 

eletricidade. Faraday conseguiu demonstrar que a 

carga elétrica não preenche um corpo e sim se 

distribui na superfície exterior do mesmo, refutando a 

teoria elétrica de Franklin3,4. Ele provou esta teoria 

armazenando um eletroscópio em uma gaiola isolada 

e carregada eletricamente3,4. Nesse experimento 

observou-se que a carga não carrega o equipamento, 

mas sim, se distribui na superfície da gaiola, criando 

um campo nulo dentro dela3,4. 

Na área médica, o professor Luigi Galvani 

iniciou a utilização da eletricidade com fins 

terapêuticos em 1786 após verificar que, ao dissecar 

uma rã, ao aproximar o bisturi de um nervo interno da 

perna do anfíbio, ocorre o surgimento de 

contrações3. A princípio, essas contrações não foram 

associadas a capacidade elétrica do corpo, 

entretanto, a comprovação da existência de 

eletricidade no corpo foi feita posteriormente através 

de diversas experimentações. Verificou-se então que 

a composição salina dos fluídos corporais favorece a 

condução de eletricidade3.  

Entre 1779 à 1848, Jons Jacob Berzellus, 

associou a eletricidade com reações químicas 

verificando que cada elemento possui uma carga 

elétrica e polaridade já definida3. Com isto, os 

elementos químicos foram classificados em 

eletropositivos ou eletronegativos3.  

Em 1829, Antoine Cesar Becquerel construiu 

a primeira pilha de Daniel3. Para isso, considerou-se 

uma célula ácida-alcalina de corrente constante, na 

qual foi possível gerar corrente elétrica3. Seus longos 

estudos foram importantes por validar as Leis de 

Faraday da eletrólise e pelo desenvolvimento de 

técnicas para criação da célula solar3. 

Conclusões 

Através deste estudo foi possível perceber que a 

eletroquímica foi construída através de vários 

estudos que ocorreram em diferentes áreas de 

conhecimento. Verificou-se a importância de se 

conhecer as técnicas experimentais, parte da 

evolução que deu origem as Leis que regem a 

química que conhecemos hoje e a importância desta 

evolução no meio científico.  
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