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1 Introdução

A eletrostática baseia-se na premissa fundamental de que a força entre duas cargas elétricas
puntiformes cai exatamente com o inverso do quadrado da distância que as separa. Como toda
a lei f́ısica, a validade deste prinćıpio é atestada pela concordância entre suas previsões e os
resultados experimentais. Neste caso, podemos supor que o expoente da lei de força não seja
exatamente igual a 2, mas sim igual a 2 + δ, onde δ ≪ 1. A partir dessa premissa podemos
elaborar experimentos destinados a medir o valor de δ, a fim de estabelecer um intervalo de
confiança para a afirmação de que δ = 0. Por exemplo, se δ ≤ 10−6, então a validade da lei de
Gauss terá sido demonstrada dentro de um intervalo de confiança de uma parte por milhão.

Um dos experimentos mais conhecidos para esta finalidade baseia-se numa consequência
elementar da lei de Gauss elétrica (que, por sua vez, é baseada na lei do inverso quadrado): o
excesso de carga num condutor isolado estará necessariamente em sua superf́ıcie externa. Por
exemplo, um sistema formado por duas cascas esféricas condutoras ligadas por um fio condutor
fino pode ser considerado como um único condutor. Portanto, se a casca interna for carregada
de alguma maneira, o excesso de carga migrará para a casca condutora externa por meio do fio
fino, de forma que a casca interna seja totalmente descarregada pelo processo. Raciocinando
em sentido inverso, se a lei do inverso quadrado não for exatamente válida (devido ao expoente
da lei de força não ser exatamente, mas apenas aproximadamente igual a 2), então a casca
interna não será totalmente descarregada.

Um dos objetivos desta nota didática é mostrar, de forma elementar, como uma eventual
carga remanescente na casca interna do sistema estará relacionada com a incerteza δ na lei do
inverso quadrado da força. Para isso empregaremos apenas conceitos de eletrostática a ńıvel
introdutório. Vamos revisitar dois experimentos clássicos realizados por Cavendish e Maxwell
(com praticamente um século de diferença!) para mostrar como ambos estimaram o valor de δ
a partir do sistema de duas cascas esféricas descrito anteriormente. Comentaremos, também,
de forma breve, como tais experimentos foram aperfeiçoados com o passar do tempo, e que
atestam que o valor corrente da incerteza no expoente δ é, realmente, muito pequeno (da
ordem de 10−19).

2 Alguns precedentes históricos

Henry Cavendish (1731-1810) é bastante conhecido, tanto como f́ısico como qúımico. Entre as
suas várias contribuições na qúımica, ele é apontado como o descobridor do hidrogênio, o qual
chamou de “ar inflamável” (o nome contemporâneo foi dado posteriormente por Lavoisier). Na
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f́ısica, Cavendish é notabilizado por seu experimento (feito entre 1797 e 1798) para a deter-
minação da densidade da Terra, o qual empregava uma balança de torsão para medir a atração
gravitacional entre duas esferas de chumbo. O valor extremamente preciso que ele determinou
para a densidade da Terra (5, 48 vezes a densidade da água, que difere menos do que 1% do
valor mais recente) permitiu determinações bastante precisas da constante gravitacional e da
massa da Terra [3].

Menos conhecidas porém não menos importantes são as contribuições de Cavendish à eletri-
cidade, então um novo e promissor campo de pesquisa. Os experimentos elétricos de Cavendish
foram realizados entre 1771 e 1781 e, ainda que várias descobertas importantes tenham sido
realizadas, Cavendish só publicou dois trabalhos sobre eletricidade neste peŕıodo [4]. Em um
deles 1, Cavendish usou um modelo de um fluido para a eletricidade de forma a distinguir de
forma pioneira a quantidade de eletricidade em um corpo (equivalente à sua carga) e o grau
com que o corpo é eletrificado (equivalente ao seu potencial).

Porém um dos mais importantes, senão o mais importante trabalho de pesquisa em eletri-
cidade que Cavendish realizou, não foi publicado em seu tempo. O experimento de Cavendish,
como nós o chamaremos aqui, e que foi realizado entre 1772 e 1773, consiste em verificar que,
no sistema de duas cascas esféricas concêntricas carregadas, a partir do momento em que rom-
pemos o fio de contacto, a casca interna fica totalmente descarregada. A partir do seu modelo
teórico, no qual as forças elétricas eram explicadas a partir da pressão exercida pela expansão
do fluido elétrico, Cavendish foi capaz de demonstrar que esta propriedade só vale se a força
de interação entre as cargas decai com o inverso do quadrado da distância entre elas, com uma
precisão da ordem de |δ| ≤ 0, 02 [1].

Mais de dez anos depois de Cavendish, em 1785, Charles Augustin Coulomb anunciou sua
determinação experimental da lei do inverso do quadrado da distância, realizada por meio de
uma balança de torsão. Em suas experiências, Coulomb foi capaz de determinar o expoente
com uma precisão de |δ| ≤ 0, 04. Como foi o primeiro a publicar os seus resultados, até
hoje nos referimos à interação do tipo inverso quadrado como Lei de Coulomb, ainda que
Cavendish o tenha feito anteriormente e com maior precisão, graças à forma com que projetou
seus experimentos. Este fato enseja outra questão: porque Cavendish não publicou seu resultado
sobre a lei do inverso quadrado?

A resposta muito provavelmente é creditada à personalidade introvertida de Cavendish, uma
pessoa reclusa e avessa ao contacto social. Há um curioso e rico anedotário de histórias a esse
respeito [3]. O famoso neurologista Oliver Sacks chegou a especular que Cavendish era portador
da śındrome de Asperger, um grau moderado de comportamento autista. Acredita-se que a
aversão ao contacto social contribuiu para que Cavendish evitasse publicar seus trabalhos, talvez
por receio de polêmicas com seus colegas da Royal Society (a qual frequentava assiduamente
desde sua indicação em 1765). Seja lá como for, o trabalho sobre a lei do inverso quadrado de
Cavendish permaneceu desconhecido por mais de um século, até Maxwell descobri-lo.

James Clerk Maxwell em 1871, já era um cientista internacionalmente reconhecido, tendo
a seu crédito descobertas fundamentais, como a distribuição de velocidades de um gás e as
quatro equações básicas do eletromagnetismo. Neste ano ele foi eleito à então recentemente

1An attempt to explain some of the principal phenomena of electricity by means of an elastic fluid, Philo-
sophical Transactions of the Royal Society, 61 (1771) pp. 584-677, reproduzido em [1], pp. 3-63
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Figura 1: Descrição esquemática do experimento de Cavendish.

criada cadeira de F́ısica Experimental na Universidade de Cambridge, com recursos doados
por William Cavendish (em cuja homenagem foi batizado o Laboratório Cavendish). Maxwell
adquiriu os manuscritos inéditos sobre as pesquisas em eletricidade feitas por Henry Cavendish,
um antepassado do seu mecenas William Cavendish, e tomou a si o trabalho de editá-los para
a publicação. O trabalho resultante, embora exaustivo (levou nada menos que cinco anos e foi
concluido apenas um mês antes da sua morte), revelou à comunidade cient́ıfica o excepcional
valor das contribuições de Cavendish à história da eletricidade [1].

Além de ter revelado os resultados de Cavendish, Maxwell repetiu este experimento em
1873 com a utilização dos mais precisos instrumentos elétricos dispońıveis à época 2. Como
resultado, Maxwell determinou a lei do inverso quadrado com uma precisão da ordem de |δ| ≤
5×10−5. Estes resultados foram publicados no famoso tratado sobre eletricidade e magnetismo
que Maxwell publicou em 1873 [2] (foi na primeira edição ou só nas subsequentes???).

3 Os experimentos de Cavendish e Maxwell

No experimento de Cavendish, um globo interno de diâmetro 12, 1 polegadas (equivalentes a
307mm) estava fixo por um suporte isolante . Foram usados dois hemisférios ocos presos por
barras de vidro a uma armação dobrável de madeira que, quando fechada, produzia uma casca
externa de diâmetro 13, 3 polegadas, sendo que a espessura da casca externa foi estimada em
0, 05 polegadas. Tanto o globo como os hemisférios eram revestidos com papel alumı́nio para
fazê-los bons condutores de eletricidade [Fig. 1]. Cavendish colocou entre as duas cascas um
pedaço de fio condutor que podia ser retirado por meio de um pedaço fio de seda preso à
extremidade do fio condutor.

Para carregar eletricamente a casca externa Cavendish usou uma garrafa de Leyden, um

2Maxwell foi o responsável pelo projeto do experimento. A realização propriamente dita foi feita por Donald
McAlister, um estudante de Maxwell ([4], p. 10)
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precursor dos capacitores modernos. Tendo desconectado o fio condutor, a casca externa foi
removida, e a posśıvel carga remanescente na casca interna foi determinada usando um ele-
troscópio feito com duas bolinhas de resina (“pith”) suspensas por um fio fino.

Cavendish não conseguiu observar separação das bolinhas de resina, o que indicava ausência
de carga na casca interna:

The result was, that though the experiment was repeated several times, I could never

perceive the pith balls to separate or show any signs of electricity.

Naturalmente, devido à rusticidade do eletroscópio empregado por Cavendish, cargas muito
pequenas não poderiam levar a uma separação das bolinhas de resina, de forma que restava
estimar qual o máximo valor da carga da casca interna que não poderia ser detectado pelo
experimento. Cavendish estimou que esta seria da ordem de 1/60 da carga da casca externa.

It appears, therefore, that if a globe 12.1 inches in diameter is inclosed within a

hollow globe 13.3 inches in diameter, and communicates with it by some conducting

substance, and the whole is positively electrified, the quantity of redundant fluid

lodged in the inner globe is certainly less than 1/60th of that lodged in the outer

globe, and that there is no reason to think from any circumstance of the experiment

that the inner globe is at all overcharged.

Cavendish atribuiu este erro experimental na determinação da carga elétrica remanescente
na casca interna a um posśıvel desvio da dependência do quadrado da distância na força ele-
trostática, na forma

1

r2+δ
, |δ| ≪ 1.

Usando um modelo teórico para explicar a atração e repulsão de cargas por meio da hipótese
de que a eletricidade era um fluido que podia ser transportado entre os condutores, Cavendish
concluiu que δ era da ordem de 1/50 = 0, 02:

We may therefore conclude that the electric attraction and repulsion must be inver-

sely as some power of the distance between that of the 2 + 1/50th and that of the

2 − 1/50th, and there is no reason to think that it differs at all from the inverse

duplicate ratio.

O experimento de Maxwell era bastante similar ao de Cavendish, com a diferença que, após
as cascas serem carregadas e o fio condutor ser desconectado, a casca externa era aterrada, ao
invés de removida. A vantagem deste procedimento é que ele proporciona uma blindagem à
casca interna contra influências elétricas externas. Porém ocasiona uma desvantagem óbvia que
é a dificuldade no acesso à casca interna para a medida da sua carga.

Maxwell utilizou o eletrômetro de quadrante desenvolvido por Thomson para determinar a
carga na casca interna, após a casca externa ter sido aterrada. Cargas remanescentes muito
pequenas não levariam a uma detectável deflexão do ponteiro do eletrômetro. Maxwell estimou
que a incerteza no expoente δ da lei de força teria um valor máximo ([2], p. 83)

±
1

72

d

D
,
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onde d é a maior deflexão do eletrômetro que pode escapar à observação, e D é a deflexão
efetivamente observada no experimento. Como D > 300d num experimento t́ıpico, Maxwell
previu uma incerteza δ = 1/21600 ≈ 5× 10−5.

4 Análise teórica dos experimentos: força central genérica

Inicialmente, como feito pelo próprio Maxwell ([2], pp. 83-85), vamos considerar uma força
central genérica na forma

F(r) = q1q2f(r)r̂, (1)

onde supomos que a dependência com a distância, expressa pela função f(r), decaia de forma
suficientemente rápida. Assim, o potencial eletrostático criado pela carga q1 na posição da
carga q2 será dado por

Φ(r) = q1

∫ ∞

r

f(s)ds. (2)

O potencial devido a uma casca esférica condutora de raio R e carga Q pode ser determinado
por integração direta, a partir de (2): seja dq = σda um elemento de carga na superf́ıcie da
esfera, onde σ = Q/4πR2 é a densidade superficial de carga. Usando coordenadas esféricas,
temos que dΩ = da/R2 = dφ sin θdθ é o elemento de ângulo sólido subtendido por da na origem
[Fig. ??]. O elemento de potencial no ponto de observação localizado à distância r do centro
da casca esférica é

dΦ(r) =
Q

4π
dφ sin θdθϕ(r), (3)

onde definimos a função

ϕ(r) =

∫ ∞

r

dsf(s). (4)

Aplicando a lei dos cossenos ao triângulo indicado na Fig. ?? temos

s2 = R2 + r2 − 2rR cos θ. (5)

Diferenciando esta expressão obtemos

sds = rR sin θdθ, (6)

onde 0 ≤ θ ≤ π. Substituindo (6) em (3), e usando a simetria azimutal do problema, obtemos
o potencial por integração direta:

Φ(r) =
Q

2rR

∫

r+R

|r−R|

sdsϕ(s). (7)

Definindo a função

v(r) =

∫

r

0

dssϕ(s) (8)
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podemos reescrever (7) na forma

Φ(r) =
Q

2rR
[v(r +R)− v(|r − R|)] . (9)

Vamos, agora, considerar duas cascas esféricas de raios R1 e R2 < R1, com cargas Q1 e Q1,
respectivamente. O potencial resultante é a superposição dos potenciais criados por cada casca.
Usando (9) resulta que os potenciais sobre cada uma das cascas são

V1 = Φ(R1) =
Q1

2R2
1

v(2R1) +
Q2

2R1R2

[v(R1 +R2)− v(|R1 − R2|)] , (10)

V2 = Φ(R2) =
Q1

2R1R2

[v(R1 +R2)− v(|R1 − R2|)] +
Q2

2R2
2

v(2R2). (11)

Unimos, agora, as duas cascas por um fio condutor suficientemente fino, de forma que o seu
efeito sobre o potencial eletrostático seja despreźıvel. Estando as duas cascas unidas pelo fio,
haverá uma transferência de carga entre as cascas até que ambas atinjam o mesmo potencial
V0. Impondo a condição V1 = V2 em (10)-(11) obtemos a carga na casca interna em função de
V0

Q1 = 2R1V0

{

R1v(2R1)− R2 [v(R1 +R2)− v(|R1 − R2|)]

v(2R1)v(2R2)− [v(R1 +R2)− v(|R1 − R2|)]
2

}

(12)

No experimento de Cavendish, após as duas cascas terem sido carregadas, o fio condutor
entre elas é desconectado e remove-se a casca externa, ou seja, ela é trazida para o infinito.
Fazendo R2 → ∞ em (10) teremos que o potencial na casca interna é

(V1)cavendish =
Q1

2R2
1

v(2R1). (13)

Já no experimento de Maxwell, após desconectar o fio condutor a casca externa é aterrada, ao
invés de removida. Fazendo V2 = 0 em (11) chegamos à seguinte razão entre as cargas das
cascas:

Q2

Q1

= −
R2

R1

v(R1 +R2)− v(|R1 −R2|)

v(2R2)
(14)

Substituindo (12) e (14) em (10) obtemos, como novo valor do potencial na casca interna:

(V1)maxwell
= V0

{

1−
R2

R1

v(R1 +R2)− v(|R1 − R2|)

v(2R2)

}

. (15)

5 Análise teórica dos experimentos: força Coulombiana

aproximada

Supondo, agora, que a força eletrostática seja aproximadamente Coulombiana, ou seja, que

f(r) =
k

r2+δ
(16)
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onde k é a constante eletrostática, que assume o valor 1/(4πε0) no Sistema Internacional
(MKSA) e 1 no CGS-Gaussiano. As funções (4) e (8) serão dadas por

ϕ(r) =
k

1 + δ

1

r1+δ
, (17)

v(r) =
k

1− δ2
r1−δ. (18)

Como |δ| ≪ 1, podemos usar a seguinte aproximação x1−δ ≈ x(1−δ ln x) e desprezar os termos
de ordem δ2 u superiores. Neste caso

v(r) ≈ kr(1− δ ln r). (19)

Inserindo esta aproximação em (12), resulta que a carga na casca interna é dada por

Q1 ≈
V0δ

k

R1R2

R2 − R1

M(R1, R2), (20)

onde definimos o fator geométrico

M(R1, R2) =
1

2

[

R2

R1

ln

(

R2 +R1

R2 −R1

)

− ln

(

4R2
2

R2
2 − R2

1

)]

. (21)

Caso a força seja exatamente Coulombiana (δ = 0), então Q1 = 0, como já é esperado pelo
argumento baseado na lei de Gauss que apresentamos na Introdução.

Substituindo (20) em (13) obtemos o potencial da casca interna no experimento de Caven-
dish, para o caso de δ pequeno porém não-nulo:

(V1)cavendish ≈
R2

R2 −R1

δV0M(R1, R2). (22)

De forma análoga, substituindo (19) em (15) chegamos ao potencial da casca interna no expe-
rimento de Maxwell:

(V1)maxwell
≈ δV0M(R1, R2). (23)

Em ambos os casos, se δ = 0 o potencial será nulo.
É instrutivo analisar o fator geométrico (21) e sua influência nos resultados. Primeiramente,

o fator geométrico só depende da razão entre os raios das cascas x = R1/R2, pois

M(x) =
1

2

[

1

x
ln

(

1 + x

1− x

)

− ln

(

4

1− x2

)]

.

Na Figura 2 mostramos o gráfico do fator geométrico em função da razão x: para x ≈ 1, ou
seja, se as duas cascas tiverem raios muito próximos o fator pode ser muito pequeno. Caso
x → 0, ou seja, a casca interna degenera para uma carga puntiforme, então o fator geométrico
tende a um valor finito pouco maior que 0, 3. De fato, usando a definição clássica do número
de Euler

e = lim
n→∞

(

1 +
1

n

)n
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x

M(x)

Figura 2: Fator geométrico das cascas esféricas

pode-se mostrar que
M(0) = lim

x→0
M(x) = 1− ln 2 ≈ 0, 307.

No experimento de Cavendish foram usadas cascas com raios R1 = 6, 05 polegadas e R2 =
6, 62 polegadas (descontando a espessura da casca externa, estimada como 0, 05 polegada), de
forma que x = 0, 914 e o fator geométrico correspondente é M = 0, 102. De (22), o potencial
na casca interna será (V1)cavendish ≈ 1, 1846δV0.
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