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CRONOLOGIA

1873

• Proclamação da Primeira República Espanhola (1873)
• Restauração dos Bourbons (1874)
• A Grã -Bretanha anexa Fiji (1874)

• A fi rma Remington & Sons começa a produzir a primeira 
máquina de escrever comercial

• A Levi Strauss & Co. começa a fazer macacões de brim 
reforçados com rebites

1875

• Abdulhamid II torna -se governante absoluto do Império Otomano (1876)
• O general americano Custer e seus soldados são mortos no campo de 
batalha de Little Bighorn, no estado de Montana (1876)
• A rainha Vitória é proclamada imperatriz da Índia (1877)
• Começa a guerra entre Rússia e Turquia (1877)

• Oscar Hertwig observa pela primeira vez a fertilização através do 
microscópio, revelando os segredos da reprodução das espécies

• Alexander Graham Bell registra uma patente do telefone; as unidades de 
medida de volume sonoro (béis e decibéis) serão batizadas em sua homenagem

• Charles Cros e Thomas Edison concebem o fonógrafo quase 
simultaneamente, mas Edison é o primeiro a conseguir criar um modelo 
operacional; inventor prolífi co e multifacetado, Edison também fi caria 
conhecido como o pioneiro dos modernos métodos de negócio, conjugando 
os avanços tecnológicos aos industriais

�  O “telégrafo falante” 

de Antonio Meucci

�  Requisição de patente feita por 

Alexander Graham Bell para o telefone

�  O Elektromote de Werner von 

Siemens, o primeiro trólebus
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Em 1881, a primeira usina elétrica digna 
do nome foi construída em Godalming, na 
Inglaterra. Consistia em um alternador de cor-
rente alternada e um dínamo, fabricados pela 
companhia Siemens, da Alemanha, e alimenta-
dos pelas rodas duplas de um moinho de água 
local. Não era muito efi ciente, e encerrou suas 
operações apenas três anos depois, por falta de 
apoio do público. Na época, outras unidades 
geradoras também estavam em funcionamento, 
com destaque para a usina a carvão de Pearl 
Street, em Nova York, construída pela compa-
nhia de Thomas Edison em 1882.

Com o surgimento da oferta crescente de 
eletricidade, os dias da iluminação a gás, que se 
mostrara cara, malcheirosa e perigosa, estavam 
contados. O objetivo de Edison era que suas 
usinas elétricas vendessem a eletricidade pronta 
para ser usada. Até então, quem quisesse obter 
vantagem de seus benefícios potenciais tinha de 
providenciar sua própria fonte de energia na 
forma de dínamo ou algum tipo de gerador. Isso 
limitava seu emprego à indústria de ponta, às 
grandes instituições e aos milionários. Edison se 
dedicou a encontrar soluções para os problemas 

relacionados à distribuição de energia elétri-
ca ao grande público. Fundamental para seu 
sucesso foi o desenvolvimento de uma lâmpada 
incandescente prática, capaz de levar luz elétrica 
a qualquer casa. A eletricidade de Edison ainda 
era cara, mas se tornou acessível a um número 
bem maior de pessoas, e logo termelétricas a 
carvão nos moldes da de Pearl Street se espalha-
ram pelos Estados Unidos e pela Europa.

A criação de estações geradoras de energia elétrica e 
de redes de alimentação possibilitou que inicialmente 

alguns bairros selecionados, depois cidades inteiras, 
fossem supridos com eletricidade. Logo novas indústrias 
surgiram, e a luz elétrica iluminou as ruas.

CONSTRUTORES DE BARRAGENS

Em 1879, o engenheiro americano Lester Pelton inventou uma 

turbina hidrelétrica capaz de capturar de forma efi ciente a 

energia das quedas-d’água e transferi -la para um alternador. Sua 

descoberta estimulou numerosos projetos para conter rios e cor-

redeiras com a construção de barragens. Em 1895 foi construída 

uma usina geradora para explorar as poderosas cataratas do 

Niágara, e no ano seguinte uma represa no rio São Lourenço for-

necia eletricidade para a cidade de Montreal, no Canadá. Por volta 

de 1920, a produção hidrelétrica já era responsável por 40% da 

energia elétrica dos Estados Unidos. A Europa não fi cou para trás: 

só na França, 51 barragens foram construídas entre 1920 e 1940. 

Nos anos 1960, a maior parte da energia que corria nos cabos e 

fi os do mundo era gerada por fontes hidrelétricas.

USINAS ELÉTRICAS – 1881

Luz elétrica 
para todos

Iluminação urbana
A eletricidade 
ilumina uma rua 
de Nova York em 
1889 (à direita). 
Quando a primeira 
usina elétrica da 
cidade entrou em 
operação, apenas 
52 lares demons-
traram interesse em 
assinar o serviço.

Domando as 
forças da natureza
Usina elétrica no 
rio Niágara (abai-
xo), em 1899. Com 
uma vazão de mais 
de 2.800 m3/s, as 
cataratas são apro-
veitadas como fonte 
de energia desde 
meados do século 
XVIII.
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CRONOLOGIA

1883

• Bismarck introduz o seguro contra doenças para os 
trabalhadores na Alemanha (1883)
• A Conferência de Berlim acelera a disputa colonial na África 
(1884)
• A Alemanha anexa o Sudoeste africano (Namíbia, 1884)
• O general britânico Gordon ocupa Cartum, no Sudão (1884)

• O americano Lewis Edison Waterman registra a patente da 
caneta -tinteiro

• A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade 
Industrial assinala um primeiro passo rumo à adoção de um 
sistema internacional de patentes

• Um serviço regular de coleta de lixo porta a porta é iniciado 
em Paris

• O alemão Otto Schott descobre o vidro de borossilicato, o 
primeiro vidro industrial de fato efi ciente

• Em Chicago, William Le Baron Jenney projeta o prédio da 
Home Insurance, provido de uma estrutura de metal e 
considerado o primeiro arranha -céu do mundo

1885

• O general Gordon é morto durante a reconquista de Cartum pelas 
forças do Mahdi (1885)
• O rei da Bélgica Leopoldo II estabelece controle sobre o Congo (1885)
• A Alemanha anexa a Tanzânia como protetorado da África 
Ocidental alemã (1885)
• A Sérvia é derrotada na guerra contra a Bulgária em Slivnitza (1885)

• O farmacêutico de Atlanta John Styth Pemberton lança a bebida 
Pemberton’s French Wine Cola, logo rebatizada como Coca -Cola

• Na Alemanha, Wilhelm Maybach acopla um motor a uma bicicleta 
para criar o primeiro motociclo

• O alemão naturalizado americano Ottmar Mergenthaler inventa o 
linotipo, o primeiro sistema de tipos de metal fundido, usando uma 
máquina que produzia linhas inteiras de texto

• Clemens Winkler descobre o elemento germânio

• Os mecanismos de fi xação do nitrogênio pelas plantas são desvendados

• Nikola Tesla, sérvio naturalizado americano, funda uma companhia 
de eletricidade para explorar as aplicações de seu motor de indução 

de corrente alternada; Tesla foi o grande vencedor da “guerra 
de correntes” travada com Thomas Edison, que defendia 

sistemas de corrente contínua

�  Coleta de lixo 

doméstico em Paris

�  Microscópio de três 

lentes de Carl Zeiss

�  Bicos de pena 

Waterman
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A HISTÓRIA 
DAS INVENÇÕES

Por volta de 1880, uma nova centelha 
começava a pulsar pelas artérias do 
planeta – a eletricidade. Gerada no 

coração das usinas elétricas, essa nova força 
motriz logo estaria disponível em todas as 
casas das grandes cidades, ajudando a criar 
um novo mundo de metrópoles iluminadas. 
A nova forma de energia não só era mais 
limpa que as antecessoras, como também 
estimulava a imaginação criativa de um 

modo diferente dos combustíveis, 
permitindo o desenvolvimento do cinema 

e de uma série de aparelhos que 
simplifi caram as tarefas domésticas.
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CRONOLOGIA

1878

• O Tratado de Berlim encerra a Guerra Russo -Turca (1878)
• Irrompe a Segunda Guerra Anglo -Afegã (1878)
• A Guerra Anglo -Zulu põe fi m à independência zulu (1879)
• Começa a Guerra do Pacífi co, na qual o Chile enfrenta uma 
aliança entre Bolívia e Peru (1879)

• Paris sedia sua terceira exposição mundial (1878)

• Thomas Edison e Joseph Swan desenvolvem de forma 
independente as primeiras lâmpadas incandescentes de bulbo

• Constantin Fahlberg e Ira Remsen descobrem a sacarina, o 
primeiro adoçante artifi cial do mundo

• O gerente de bar James Ritty, de Ohio, nos Estados Unidos, 
inventa a caixa registradora

• Lester Pelton lança a “Roda Pelton”, um novo e efi ciente 
modelo de turbina hidráulica

1880

• A Grã -Bretanha reconhece a independência do Transvaal após a 
Primeira Guerra Bôer (1881)
• Alexandre III torna -se czar da Rússia (1881)
• A Tríplice Aliança reúne Alemanha, Áustria -Hungria e Itália (1882)
• Forças britânicas bombardeiam Alexandria e ocupam o Cairo, no Egito (1882)

• A primeira usina de energia elétrica do mundo é instalada em Godalming, 
na Inglaterra

• O britânico John Dixon Gibbs e o francês Lucien Gaulard inventam o 
transformador elétrico de alta voltagem

• O inventor francês Clément Ader cria o eletrofone, introduzindo o 
princípio do som estereofônico

• Em Berlim, Werner von Siemens apresenta o Elektromote, precursor dos 
ônibus elétricos

• Étienne Jules Marey desenvolve a câmera cronofotográfi ca, ancestral da 
câmera de cinema, que lhe permite fotografar seres vivos em movimento; 
inventor prolífi co e visionário, Marey também foi um dos pioneiros da 
aeronáutica e desenvolveu o esfi gmógrafo, aparelho que registra a pressão 
sanguínea numa tira de papel

• Frederick Winslow Taylor desenvolve a doutrina do gerenciamento 
científi co que se tornaria conhecida como taylorismo e que pretendia 
decompor o trabalho em suas partes constituintes, a fi m de aumentar a 
produtividade; ele divulgou suas ideias em Princípios de administração 
científi ca, publicado em 1911

�  Metalúrgica Midvale, na 

Pensilvânia, Estados Unidos, fábrica 

regida pelo conceito taylorista de 

linha de produção segmentada

�  Usina elétrica nas cataratas 

do Niágara

�  Senhoras ouvindo o 

eletrofone de Clément Ader
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USINAS ELÉTRICAS – 1881

As limitações da corrente contínua
A usina de Pearl Street e suas crias, porém, 
tinham uma falha que ameaçava impedir a ado-
ção da eletricidade como fonte principal de ener-
gia no mundo: elas produziam energia e supriam 
seus clientes com corrente contínua (CC), sob 
uma tensão relativamente fraca de 110 volts. 
O sistema não era capaz de produzir e trans-
portar voltagens maiores por longas distâncias. 
O máximo que Edison conseguiu foi construir 
pequenas usinas geradoras locais que abasteciam 
distritos urbanos de poucos quilômetros qua-
drados. Era necessário algo mais ambicioso para 
abastecer cidades inteiras e suprir a demanda 

crescente da indústria – na verdade, de todo o 
país. Em tais condições, a viabilidade econômica 
da eletricidade como matriz de energia estava 
longe de ser conquistada.

Corrente alternada
Em 1881, dois inventores, o inglês John Dixon 
Gibbs e o francês Lucien Gaulard, fi zeram uma 
descoberta que mudaria radicalmente a situ-
ação. Eles desenvolveram um transformador 
que aumentava a tensão de uma corrente a 
níveis nunca antes alcançados. A potência de 
uma corrente é proporcional a sua voltagem 
e à intensidade da carga elétrica, medida em 

Ideia luminosa
Antiga lâmpada 
incandescente 
retratada num 
anúncio da 
companhia 
Westinghouse, 
que ganhou o 
contrato para 
fornecer ilumina-
ção elétrica para a 
Feira Mundial de 
Chicago de 1893.

Fornecimento 
setorizado
Datado de 1891, 
o mapa acima 
mostra usinas 
elétricas operadas 
pela companhia de 
energia Westminster, 
responsável pelo for-
necimento de eletri-
cidade para os dis-
tritos londrinos de 
Mayfair, Belgravia e 
Westminster.
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CRONOLOGIA

1887

• A rainha Vitória da Inglaterra celebra o Jubileu de Ouro (1887)
• A escravidão é abolida no Brasil (1888)
• O Chile anexa a Ilha de Páscoa (1888)
• O cáiser Guilherme II ascende ao trono alemão (1888)

• Talbot Lanston registra o sistema monotipo, concorrente 
do linotipo

• Ludwik Zamenhof promove o uso de uma língua 
internacional de sua autoria: o esperanto

• O húngaro David Gestetner inventa a máquina copiadora

• John Boyd Dunlop desenvolve o pneu

• George Eastman lança no mercado a primeira câmera Kodak

• Theophilus Van Kannel inventa a porta giratória

• Henrich Hertz demonstra a existência de ondas 
eletromagnéticas além do espectro visível

• Thomas Edison incumbe dois de seus funcionários, Harold 
P. Brown e Arthur E. Kennelly, de desenvolver um método de 
execução empregando a corrente alternada defendida por seu 
rival comercial; o trabalho levou à criação da cadeira elétrica

1889

• A Constituição Meiji dá ao Japão uma monarquia constitucional (1889)
• O príncipe Rodolfo da Áustria -Hungria morre, aparentemente por 
suicídio, na reserva de caça de Mayerling (1889)

• Édouard Michelin desenvolve o pneu removível

• George Eastman lança o fi lme de celuloide transparente

• O primeiro jukebox do mundo é instalado no saloon Palais Royale, em São 
Francisco, nos Estados Unidos

• Santiago Ramón y Cajal revela a estrutura das células nervosas, lançando as 
bases para a neurociência moderna

• Na França, Herminie Cadolle lança uma roupa de baixo de duas partes, que 
se tornaria o sutiã moderno

• Albert Gay e Robert Hammond registram patente da chaleira elétrica

• Concebida como a grande atração da Feira Mundial de Paris de 1889, a 
Torre Eiffel é a obra máxima do engenheiro 
francês Gustave Eiffel (1832 -1923), que 
já havia criado projetos revolucionários 
de pontes e viadutos ferroviários, além da 
estrutura interna da Estátua da Liberdade

�  Escadaria no interior da Estátua 

da Liberdade

�  O “sustentador de 

seios”, sutiã pioneiro 

patenteado por Marie 

Tucek

�  Estande de divulgação 

dos méritos do esperanto
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