
Universidade Estadual de Campinas
Instituto de F́ısica “Gleb Wataghin”

F 809 - Instrumentação para o Ensino

BALANÇA CURIE E

CORRENTES DE FOUCAULT

Aluno: Rafael Derradi de Souza R.A.: 017125

Orientador: Prof. Dr. Antonio Manoel Mansanares

Coordenador: Prof. Dr. José Joaquim Lunazzi
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2.1 Jean Bernard Leon Foucault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2 Pierre Curie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 Balança Curie 5
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4.1 Introdução Teórica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.2 Montagem Experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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Resumo

Este trabalho propõe algumas montagens experimentais para observar dois fenômenos f́ısicos

muito interessantes: uma transição de fase magnética (ferromagnética-paramagnética), e as cor-

rentes de Foucault. As montagens são simples e os fenômenos podem ser observados a partir dos

efeitos por eles produzidos. De uma forma geral, os experimentos visam despertar a curiosidade

dos alunos em saber o que provoca tais efeitos, e fazer com que usem a teoria para explicá-los.

1 Introdução

O magnetismo é um campo em que f́ısicos, engenheiros, cientistas de materiais, qúımicos, metalúrgicos

e outros trabalham juntos. Atualmente, constitui um dos objetos de estudo mais interessante da

ciência, além de apresentar um grande interesse econômico, o qual faz com seja uma das maiores

forças tecnológicas neste momento. Desde uma simples bússola até a geração de energia elétrica ou

as memórias dos computadores, diversos fenômenos magnéticos estão envolvidos.

Neste trabalho pretende-se mostrar através de montagens simples dois fenômenos muito impor-

tantes ligados ao magnetismo: uma transiçao de fase magnética em um material ao ser aquecido e

o surgimento de correntes parasitas, as correntes de Foucault, em condutores submetidos à um fluxo

variável de campo magnético.

2 Um pouco de história

A história do magnetismo começou com um mineral chamado magnetita (Fe3O4), a primeira substância

com propriedades magnéticas conhecida pelo homem. Sua história anterior é obscura, mas seu poder

de atrair ferro já era conhecido séculos antes de Cristo. A magnetita está amplamente distribúıda.

No mundo antigo, os depósitos mais abundantes ocorriam na região chamada Magnésia, localizada no

que é hoje a Turquia, e a palavra magneto é derivada de uma similar grega, que se diz ter vindo do

nome dessa região.

O primeiro a escrever sobre o magnetismo no Ocidente foi Peter Peregrinus, em um tratado datado

de 1269 onde, além de descrever a magnetita e suas propriedades, definia a propriedade do imã de

apontar sempre para o Norte, mencionava pela primeira vez o termo pólo magnético e explicava como

um imã, quando partido em dois, se transforma em dois imãs. Mas o trabalho mais significativo

desse tempo e o mais completo desde o tempo de Peter Peregrinus foi o livro De Magnete, publicado

em Londres, em 1600, por William Gilbert, na época médico da rainha Elizabeth I. O livro discutia

a bússola magnética, o comportamento do imã propriamente dito, com seus poderes de atração e

repulsão, a distinção entre a ação magnética e a ação (elétrica) do âmbar e o envolvimento de cada

imã por uma “órbita inviśıvel de virtude”, que afetava qualquer pedaço de ferro que fosse colocado

em sua vizinhança. O livro discutia, também, como um imã de forma esférica poderia desempenhar

o papel da Terra e com o aux́ılio de pequenos imãs, demonstrava o comportamento daquilo que hoje

chamamos de campo magnético terrestre, explicando a propriedade da agulha da bússola de sempre

apontar para o Norte ou para o Sul, a declinação magnética e a inclinação magnética [6].
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No século XIX, o professor dinamarquês Hans Christian Oersted conseguiu provar experimental-

mente, em 1820, que quando uma corrente elétrica passava ao longo de um fio aparecia um campo

magnético e 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.

Nos anos seguintes, Michael Faraday, na Inglaterra, iniciou suas pesquisas argumentando que se

uma corrente num fio produzia efeitos magnéticos, como Ampère tinha demonstrado, o inverso poderia

ser verdadeiro, isto é, um efeito magnético poderia produzir uma corrente elétrica. Para testar essa

hipótese, Faraday enrolou duas espiras de fio num anel de ferro, uma ligada a uma bateria e a outra,

ligada a um medidor de corrente elétrica, verificando a existência, na segunda espira, de uma corrente

temporária quando ligava e desligava a bateria. Noutra experiência, Faraday usou uma espira enrolada

em uma haste de ferro e dois imãs em forma de barra para demonstrar que os imãs, por si sós, podiam

produzir uma corrente. Para explicar como a eletricidade e o magnetismo podiam afetar um ao outro

no espaço vazio, Faraday propôs a idéia de um campo, imaginando linhas de força magnética tanto

mais próximas umas das outras quanto mais intenso era esse campo e supondo que essas linhas tendiam

a se encurtar sempre que posśıvel e a se repelir mutuamente. Mais tarde, em 1837, Faraday introduziu

também a idéia de linhas de força elétrica [6].

Por volta de 1855 Jean Bernard Leon Foucault observou que quando um disco de cobre era colocado

entre os pólos de um magneto era preciso mais força para fazê-lo girar do que quando não havia o

magneto, fato que ocorre devido ao surgimento de correntes parasitas no interior do metal produzidas

pela variação do fluxo, correntes estas que também ficaram conhecidas como correntes de Foucault

[7].

A análise matemática completa dos fenômenos elétricos e magnéticos aceita hoje apareceu em

1873, quando o escocês James Clerk Maxwell publicou seu Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo.

A partir de então, sobre a história mais recente, podemos citar alguns dos trabalhos mais impor-

tantes, sintetizadamente, começando com Oberlin Smith, que idealizou a gravação magnética e que,

anos mais tarde, Valdemar Poulsen colocou em prática construindo o primeiro gravador magnético.

No final do século XIX, Pierre Curie mostrou que as propriedades magnéticas de uma dada substância

sofrem tranformações em uma certa temperatura, que ficou conhecida como ponto de Curie. Em

1905, Paul Langevin apresenta seus estudos sobre o diamagnetismo e, em 1907, Pierre Weiss, sobre o

ferromagnetismo.

Neste trabalho, destacam-se principalmente os nomes de Jean Bernard Leon Foucault e Pierre

Curie. A seguir, apresentamos um breve resumo de suas biografias.

2.1 Jean Bernard Leon Foucault

Jean Bernard Leon Foucault nasceu em Paris em 18 de Setembro de 1819. No ińıcio de sua carreira

estudou medicina; conclúıdo o curso, cedo o abandonou para se dedicar à F́ısica. Em 1851 ele constrói

o então famoso experimento que conhecemos como Pêndulo de Foucault, constitúıdo por uma esfera

metálica de 28 kgf de peso, suspensa por um fio de aproximadamente 67 m, e que serve para de-

monstrar a rotação da Terra. Alguns anos após, inventa e constrói o giroscópio, um aparelho que lhe

permitiu realizar novas experiências sobre o movimento da Terra. Foucault recebeu pela descoberta
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do giroscópio a medalha Copley, da Royal Society de Londres. Em 1855 se torna assistente de f́ısica

do Observatório Imperial de Paris.

Junto com Armand Fizeau consegue medir a velocidade da luz no ar e na água, além de conseguir

a primeira fotografia solar tirada depois de aprimorar o daguerreótipo, que foi um aparelho fotográfico

criado por Daguerre.

Deve-se a Foucault, a descoberta das correntes induzidas em um condutor quando em movimento

na presença de um campo magnético intenso. As Correntes de Foucault são utilizadas para amortecer

oscilações em alguns aparelhos (balanças de precisão, medidores de corrente, tensão etc.), frenagens,

fornos de indução etc. Foucault morreu em 11 de Fevereiro de 1868, em Paris [1].

2.2 Pierre Curie

Pierre Curie nasceu em Paris em 15 de maio de 1859. Licenciou-se em f́ısica em 1878 e assumiu

o cargo de assistente no laboratório da Universidade de Sorbonne onde trabalhou juntamente com

seu irmão mais velho, Jacques. Os dois jovens f́ısicos anunciaram a descoberta de um importante

fenômeno, a piezeletricidade (eletricidade produzida pela tensão nos cristais). Em suas pesquisas em

magnetismo, observou que quando um material ferromagnético era aquecido, acima de uma dada

temperatura ele perdia suas propriedades magnéticas, temperatura esta que ficou conhecida como

ponto de Curie. Pierre também deu importantes contribuições com suas pesquisas sobre radiação, que

o levou, juntamente com sua esposa, Marie Curie, e Henri Becquerel, a ganhar o prêmio Nobel de

F́ısica em 1903 [8].

3 Balança Curie

3.1 Introdução Teórica

A balança Curie é uma montagem simples que ilustra uma transição de fase magnética. Para entender

um pouco melhor do que se trata uma transição de fase magnética é preciso falar um pouco sobre o

magnetismo da matéria.

Cada elétron em um átomo possui um momento de dipolo magnético orbital e um momento de

dipolo magnético de spin que se combinam vetorialmente. A resultante dessas duas grandezas vetoriais

se combina vetorialmente com resultantes semelhantes de todos os outros elétrons no átomo, e a

resultante para cada átomo se combina com aquelas para todos os outros átomos em uma amostra de

um material. Se a combinação de todos estes momentos de dipolo magnético produz campo magnético,

então o material é magnético. Existem 3 tipos gerais de magnetismo:

1. Diamagnetismo: manifestado por todos os materiais comuns, mas é tão fraco que é mascarado

se o material exibir também magnetismo de um dos outros dois tipos. No diamagnetismo, fracos

momentos de dipolo magnético são produzidos nos átomos do material quando este é colocado

em um campo magnético externo ~B; a combinação de todos esses momentos de dipolo induzidos

fornece ao material como um todo apenas um fraco campo magnético resultante. Os momentos

de dipolo, portanto o seu campo resultante, desaparecem quando ~B é removido [2].
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2. Paramagnetismo: manifestado por materiais contendo elementos de transição, elementos

terras-raras e elementos actińıdeos. Cada átomo de um material deste tipo possui um momento

de dipolo resultante permanente, mas os momentos estão orientados aleatoriamente no material

apresentando um campo magnético resultante nulo. Entretanto, um campo magnético externo
~B pode alinhar parcialmente os momentos de dipolo magnético atômicos dando ao material um

campo magnético resultante. O alinhamento e portanto o seu campo desaparecem quando ~B é

removido [2].

3. Ferromagnetismo: é uma propriedade do ferro, do ńıquel, do cobalto e alguns outros elemen-

tos. Alguns dos elétrons nestes materiais possuem seus momentos de dipolo magnético resultante

alinhados, que produzem regiões com fortes momentos de dipolo magnético. Um campo externo
~B pode então alinhar os momentos magnéticos de tais regiões, produzindo um forte campo

magnético para uma amostra do material; o campo persiste parcialmente quando ~B é removido

[2].

Por definição, o momento de dipolo magnético por unidade de volume é denominado magnetização
~M . A magnetização de uma amostra pode ser obtida multiplicando-se o momento magnético ~m pelo

número N de átomos por unidade de volume. Dessa forma, um ferromagneto pode ser caracterizado

por possuir uma magnetização permanente, que não se anula quando o campo externo é removido.

Quando a temperatura de uma amostra ferromagnética é elevada, chega-se à um ponto em que a

agitação térmica quebra toda a ordenação magnética, ou seja, os momentos magnéticos passam a

orientar-se aleatoriamente, e a amostra deixa de ser ferromagnética passando a ser paramagnética.

Este fenômeno caracteriza uma transição de fase magnética e a temperatura em que isto acontece é

denominada como ponto de Curie. A tabela 1 mostra os valores do ponto de Curie para o ferro, ńıquel

e cobalto.

Substância TC (K)

Fe 1043

Co 1388

Ni 627

Tabela 1: Pontos de Curie para alguns materiais (referências [3, 5]).

Existe, em uma extensa classe de materiais, uma relação aproximadamente linear entre ~M e ~H ( ~H

é a intensidade magnética, definida por ~H = ~B/µ0 − ~M), onde [9]:

~M = χm
~H (1)

A quantidade escalar adimensional χm é denominada susceptibilidade magnética. Um campo ex-

terno ~B tende a alinhar os dipolos, levando a uma magnetização não nula. A tendência ao alinhamento

encontra oposição na agitação térmica, assim, a susceptibilidade paramagnética deve depender da tem-

peratura T , diminuindo quando T aumenta [3].
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As primeiras medidas sistemáticas da susceptibilidade de um grande número de substâncias sobre

uma grande faixa de temperatura foram realizadas por Curie em 1895. Ele encontrou que χm era

independente da temperatura para diamagnéticos, mas que variava inversamente com a temperatura

para paramagnéticos:

χm =
C

T
(2)

Esta relação é chamada como lei de Curie, e C é a constante de Curie [10]. Mais tarde, mostrou-se

que a lei de Curie é apenas um caso especial de uma lei mais geral:

χm =
C

T − TC
(3)

Que ficou conhecida como lei de Curie-Weiss [10].

Os resultados de Curie ficaram sem explicação teórica por dez anos, até que em 1905 Langevin

propôs uma teoria.

Em um material ferromagnético, | ~M | é várias ordens de grandeza maior do que em materiais

paramagnéticos ou diamagnéticos, e a relação entre ~M e ~H é não-linear. À medida que ~H cresce, ~M

vai crescendo mais lentamente, tendendo a atingir um patamar após o qual se mantém praticamente

constante, efeito conhecido por saturação [3]. Entretanto, se diminuirmos ~H a magnetização não volta

pelo mesmo caminho que seguiu até a saturação, e se for levada até a saturação contrária e depois até

o ponto de saturação anterior, forma um ciclo conhecido como ciclo de histerese (veja figura 1), que

descreve o comportamento da magnetização em função do campo para cada material.

Figura 1: Ciclo de histerese t́ıpico de um material ferromagnético.

É importante notar que os resultados descritos acima para materiais ferromagnéticos valem somente

para temperaturas abaixo da temperatura TC caracteŕıstica de cada material [3]. Acima de TC ,

esses materiais passam a apresentar comportamento paramagnético e obedecem a lei de Curie-Weiss

(equação 3).

Toda formulação teórica desenvolvida para estudar o ferromagnetismo é de natureza puramente

quântica. Os detalhes envolvidos são um tanto quanto complexos e fogem ao escopo deste trabalho.
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De uma maneira simplificada, o ferromagnetismo apresentado por materiais como ferro, cobalto e

ńıquel, se origina de uma interação quântica chamada de acoplamente de troca, na qual os spins

dos elétrons de um átomo interagem com os dos átomos vizinhos. O resultado é o alinhamento dos

momentos de dipolo magnético dos átomos, apesar da tendência aleatória devido à agitação térmica.

Este alinhamento persistente é o que dá aos materiais ferromagnéticos o seu magnetismo permanente

[2].

3.2 Montagem Experimental

A montagem proposta neste trabalho é uma forma bem simples de mostrar que, ao aquecer um

material ferromagnético, este perde suas propriedades magnéticas em uma certa temperatura. Esta

montagem, chamada de balança Curie, consiste em um pêndulo de um material ferromagnético que é

liberado para oscilar somente quando o material atinge sua temperatura de Curie. A figura 2 mostra

como deve ser a balança.

Figura 2: Esquema simplificado da montagem da balança Curie.

A construção do pêndulo é simples. Tendo em mão uma barrinha de um material magnético, que

é o principal material do experimento, monta-se em um suporte um pêndulo com esta barra usando

fios finos que podem ser retirados de cordoalhas flex́ıveis. Em um outro suporte coloca-se o ı́mã e o

aproxima do pêndulo, até que este seja atráıdo. A figura 3 mostra algumas fotos da montagem.

Em nossos experimentos, constrúımos um pêndulo utilizando uma pequena barra de ńıquel, pois

este material apresenta uma temperatura de Curie mais baixa, segundo a tabela 1, e portanto mais fácil

de ser alcançada; aproximamos um ı́mã sem deixar que este tocasse na barra, mas perto o suficiente

para que o pêndulo fosse atráıdo e ficasse suspenso pelo campo magnético, e com a chama produzida

por um bico de Bunsen aquecemos o pêndulo. Um bico de Bunsen pode produzir uma chama com

temperaturas acima de 1000 oC quando bem ajustado, de forma que a temperatura de Curie do ńıquel

é facilmente atingida. Assim, quando isso acontece, o pêndulo começa a sentir cada vez menos a ação

do campo até que se solta e passa a oscilar. A figura 4 mostra algumas fotos tiradas de experimentos

feitos no Laboratório de Ensino de Qúımica do Instituto de Qúımica da UNICAMP.
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Figura 3: Fotos da montagem da balança Curie.

Figura 4: Fotos do experimento com a balança Curie.

O fato de não encostar o ı́mã na barra, mas sim, apenas aproximar, é para diminuir a transferência

de calor para o ı́mã, pois não queremos que este altere suas propriedades magnéticas. Assim, como

pode ser visto nas fotos, ao atingir a temperatura de Curie, o pêndulo começa a oscilar livremente.

3.3 Material Utilizado

• barra de ferro ou ńıquel;

• fios finos de cobre retirados de cordoalhas flex́ıveis;

• imã;

• suporte para o pêndulo;
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• suporte para o ı́mã;

• bico de Bunsen.

4 Correntes de Foucault

4.1 Introdução Teórica

Antes de começarmos a tratar sobre o que significam as correntes de Foucault, é conveniente que

façamos uma introdução sobre a lei da indução de Faraday e sobre a lei de Lenz. Faraday percebeu

que uma f.e.m. e uma corrente podem ser induzidas em uma espira quando o fluxo de linhas de

campo magnético φB passando através da área limitada pela espira é variado. Quantitativamente,

esta relação pode ser escrita como:

ε = −dφB

dt
(4)

Segundo a lei de Lenz, qualquer corrente induzida tem um sentido tal que o campo magnético

que ela gera se opõe à variação do fluxo magnético que a produziu. Matematicamente, a lei de Lenz

é expressa pelo sinal negativo que aparece na fórmula da Lei de Faraday [6]. A lei de Lenz está

diretamente vinculada ao prinćıpio de conservação de energia [3].

Dessa forma, quando variamos os fluxo de campo magnético sobre uma placa condutora, correntes

induzidas deverão surgir no interior da placa de modo a produzir um campo que cancele a variação

do fluxo, da mesma maneira que acontece em uma espira. Essas correntes induzidas que surgem em

condutores devido à variação do fluxo do campo magnético são chamadas de correntes parasitas ou

correntes de Foucault.

Quando um condutor pelo qual passa uma corrente I é submetido a um campo magnético ~B,

surge uma força com direção perpendicular ao sentido da corrente e à direção do campo. Esta força,

também chamada de força de Lorentz, pode ser expressa de uma maneira simplificada por:

~F = I ~L× ~B (5)

Onde ~F é a força, I é a corrente, ~L é o comprimento do condutor submetido ao campo, e ~B o

campo magnético. Nos experimentos propostos neste trabalho para verificar a existência de correntes

induzidas, esta força é a responsável pelos efeitos observados como conseqüência dessas correntes.

As correntes de Foucault são notoriamente dif́ıceis de calcular, porém, seus efeitos são facilmente

observados [11].

4.2 Montagem Experimental

Para ilustrar este fenômeno, são propostas duas montagens clássicas, onde na primeira um pêndulo

formado por uma placa condutora de material não magnético é posto a oscilar entre os pólos de dois

ı́mãs e, na segunda um disco condutor é colocado no lugar do pêndulo. A figura 5 mostra um esquema

simplificado de cada montagem.
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Figura 5: Esquema simplificado mostrando as montagens para observar os efeitos das correntes de

Foucault com pêndulos e com disco, respectivamente.

Pretende-se observar os efeitos provocados pelo surgimento das correntes de Foucault quando

colocamos o pêndulo para oscilar ou o disco para girar.

4.2.1 Pêndulos

No experimento com os pêndulos, o fenômeno observado consiste em uma freagem destes ao passar

pelos ı́mãs. Para evidenciar o fato de que são as correntes de Foucault surgidas as responsáveis pelo

efeito, existem três tipos de pêndulos: um formado por uma placa inteira, outro por uma placa da

mesma forma mas com fendas, e um terceiro também formado por uma placa com fendas mas que não

são totalmente vazadas na parte inferior, restanto uma conexão entre as diversas fendas (veja figura

6). O ı́mã utilizado, mostrado na figura 7, é constitúıdo por uma plataforma com dois parafusos

que permitem ajustar o gap1 por onde o pêndulo oscila. Este ı́ma, assim como os pêndulos, é parte

integrante de um conjunto demonstrativo pertencente ao Laboratório de Ensino de F́ısica do IFGW,

e foi tomado emprestado para a realização dos experimentos. Porém, o experimento poder ser feito

utilizando quaisquer outros ı́mãs que produzam um campo não muito fraco (como ı́mãs de alto-falante,

por exemplo), presos a um suporte, ou até mesmo, com um eletróıma, onde variando a corrente nas

espiras obtem-se efeito semelhante ao de variar o gap do ı́ma da figura 7.

Quando soltamos o pêndulo formado pela placa inteira para oscilar, o efeito é bastante forte. O

pêndulo é quase que totalmente freado já na primeira vez em que passa pelos ı́mas. Usando o pêndulo

com as fendas conectadas (o pêndulo do centro na figura 6), este também é freado rapidamente, mas

oscila um pouco mais que o primeiro, efeito que pode ser explicado pelo fato das fendas aumentarem

o circuito que as correntes induzidas têm que percorrer. Já com o pêndulo com fendas abertas, este

oscila quase que livremente entre os pólos dos ı́mãs, pois note que as correntes não conseguem fechar

um circuito como acontecia para os outros dois casos, e o efeito provocado por pequenas correntes
1Termo utilizado para designar o espaçamento entre os pólos dos ı́mãs.
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Figura 6: Pêndulos com diferentes formas.

Figura 7: Imã de neod́ımio (Nd) com gap ajustável.

induzidas em cada uma das hastes é muito fraco. A figura 8 mostra fotos que foram tiradas em

experimentos utilizando-se os três tipos de pêndulos.

4.2.2 Disco

Na montagem com o disco, é interessante notar a existência de um freamento ao movimentá-lo,

semelhante à ação de uma força de atrito viscoso. Para entender como isso acontece, consideremos o

esquema mostrado na figura 9; quando o disco está girando no sentido mostrado na figura, a região

abo limitada por duas linhas radiais cont́ınuas (oa e ob) e o arco ab está entrando na região onde há

campo magnético, simbolizada por uma circunferência tracejada com X’s no interior que significam

linhas de campo magnético entrando perpendicularmente na página, e dessa maneira, o fluxo de linhas

de campo na região abo está aumentando, o que induz uma corrente no interior do condutor (corrente

de Foucault) com sentido tal que tente gerar um campo magnético que anule a variação de fluxo na

região. Como o campo magnético externo está entrando na página, o campo magnético produzido

pela corrente induzida deve estar saindo, assim, pela regra da mão direita, sabemos que esta corrente

deve ter sentido anti-horário, como mostra a figura. Seguindo o mesmo racioćınio, a região a′b′o,

limitada pelas linhas radiais tracejadas (oa′ e ob′) e pelo arco a′b′, está saindo da região onde há

campo magnético, e para gerar um campo que compense a diminuição de fluxo, a corrente induzida

deve ter sentido horário. Dessa forma, temos na região central uma corrente resultante I direcionada
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Figura 8: Fotos dos três tipos de pêndulos oscilando entre os pólos dos ı́mãs.

para o centro do disco. Nesta região existe ainda a ação do campo magnético que, segundo a fórmula

para a força de Lorentz (equação 5), deve produzir uma força que tem um sentido tal que gere um

torque para frear o disco.

Figura 9: Esquema simplificado ilustrando o surgimento de uma força contrária ao movimento do

disco devido à presença de correntes de Foucault.

Para realizar este experimento, foi constrúıdo um disco de alumı́nio, que não é ferromagnético,

com uma pequena manivela para que se possa girá-lo. A figura 10 mostra como foi feito.

A figura 11 mostram algumas fotos do equipamento pronto. O ı́ma utilizado para gerar o campo

magnético é o mesmo utilizado para os pêndulos (veja figura 7).

18 - 13



Instrumentação para o ensino F 809

Figura 10: Desenho do disco constrúıdo.

Figura 11: Fotos do disco constrúıdo para o experimento.

4.3 Material Utilizado

• pêndulos metálicos de material que não seja ferromagnético;

• suporte para os pêndulos;

• disco metálico também de material que não seja ferromagnético (cobre ou alumı́nio, por exem-

plo);

• suporte com eixo para girar o disco;

• imãs permanentes ou eletroimã;
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5 Discussão

Os experimentos propostos neste projeto são experimentos “clássicos”, e portanto não foram elabo-

radas neste trabalho. Porém são pouco utilizados por professores ao tratarem os conceitos envolvidos,

parte por dependerem de alguns equipamentos não tão comuns, a não ser em um laboratório, e parte

por não possúırem um guia para orientação. Dessa forma, todo desenvolvimento deste projeto também

se propõe a servir como um roteiro para a realização das experiências, o que facilita um professor ao

dar uma aula, no sentido de não ter que desenvolver o experimento e sim, simplesmente seguir o

roteiro.

A importância didática deste projeto consiste em auxiliar alunos de ensino médio e também de

ńıvel superior no entendimento dos conceitos envolvidos em cada um dos fenômenos destacados nos

experimentos, fenômenos estes que muitas vezes não ficam claros apenas com a teoria. Talvez fosse

interessante notar quais seriam as explicações dadas por alunos para os fenômenos observados, pois a

forma pouco intuitiva pela qual os campos magnéticos atuam faz com que tais efeitos sejam dif́ıceis

de visualizar. De certa forma, estes experimentos objetivam fazer com que os alunos raciocinem

utilizando a teoria que lhes é passada para explicar o que é observado, e assim entender a f́ısica por

traz dos fenômenos.
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embora não de provas disso.
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Balança Curie

Prof. Luiz Ferraz Netto
leobarretos@uol.com.br 

Apresentação
O ponto de Curie é a temperatura acima da qual os metais ferromagnéticos (ferro, níquel etc) perdem suas propriedades 
magnéticas. Com o resfriamento do metal, suas propriedades magnéticas retomam. É nesse fato que se baseia a nossa 
balança Curie.  

Montagem
Simplesmente tem-se uma barra cilíndrica suspensa por finos fios de cobre (fios retirados de cordoalhas flexíveis), 
constituindo o tradicional balanço de parquinho. O ímã, que pode ser em forma de U ou em barra, é colocado de modo a 
manter a barrinha de ferro ou níquel elevada (balanço fora da posição vertical). 
Para que a barrinha não toque diretamente o ímã, é conveniente colar no ímã um tubinho de vidro. Desse modo, a 
barrinha ainda é atraída, fica suspensa e não toca o Imã. Essa providência é para que o calor devido ao aquecimento da 
barra (e da própria chama do bico de Bunsen) não chegue ao ímã. Eis a ilustração dessa montagem.  

 

Use um espalhador de chama no bico de Bunsen que é usado para aquecer a barrinha na posição da ilustração. Ao 
atingir cerca de 700 graus célsius (no caso do ferro), a barrinha solta-se da ação do imã e inicia seu balanço. Nesse 
trajeto, ela deve esfriar (por isso a amplitude de oscilação deve ser ajustável!), readquirindo o ferromagnetismo e, ao 
término dessa primeira oscilação completa será presa novamente pelo Imã, reiniciando o cicio. 
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Correntes de Foucault

Prof. Luiz Ferraz Netto
leobarretos@uol.com.br 

Apresentação
Quando um corpo metálico oscila, cruzando o entreferro de um ímã ou eletroímã, ocorre uma variação de fluxo através 
dele, ocasionado por uma variação de área. Essa variação de fluxo magnético induz uma f.e.m. (força eletromotriz) no 
corpo, que determina, por sua vez, o aparecimento de uma corrente elétrica em sua massa. Essa corrente induzida gera 
um novo campo magnético que se opõe ao campo magnético indutor (lei de Lenz). É sobre tais correntes, sua geração e 
controle é que iremos comentar.

Resumo teórico  
Correntes de Foucault --- recebem esse nome e também de 'correntes parasitas', as correntes elétricas que aparecem em 
massas metálicas, como conseqüência da variação de fluxo que as atravessam. Em outros idiomas, tais correntes 
elétricas em trajetórias imprecisas têm denominações equivalentes a 'correntes em rodamoinho ou turbilhonares' (eddy 
currentes, wirbelströme) --- alguns autores colocam 'correntes de Eddy', dando a entender que Eddy é nome de gente! 
Essas correntes, vantajosas em alguns casos, são nocivas em muitos outros, porque podem acarretar grandes dissipação 
de energia e, sobre tudo, porque elevam a temperatura das peças metálicas (dentro das quais se originam) ocasionando, 
por vezes, a destruição de partes de aparelhos. A razão disso é que sua intensidade é alta, devido ao fato de que a 
resistência ôhmica dessas massas metálicas é pequena; o efeito Joule incumbe-se de propiciar uma grande elevação da 
temperatura. Essas correntes podem ser evidenciadas por seus efeitos, dai os experimentos que propomos.

Breve histórico
Jean Bernard Leon Foucault nasceu em Paris em 18 de Setembro de 1819.  No início de sua carreira estudou medicina; 
concluído o curso, cedo o abandonou para se dedicar à Física.  Em 1851 ele constrói o então famoso experimento que 
conhecemos como Pêndulo de Foucault, constituído por uma esfera metálica 28 kgf de peso, suspensa por um  fio de 
aproximadamente 67 m, e que serve para demonstrar a rotação da Terra. Alguns anos após, inventa e constrói o 
giroscópio, um aparelho que lhe permitiu realizar novas experiências sobre o movimento da Terra. Foucault recebeu pela 
descoberta do giroscópio a medalha Copley, da Royal Society de Londres. Em 1855 se torna assistente de física do 
Observatório Imperial de Paris. 

Junto com Armand Fizeau consegue aprimorar e medir a velocidade da luz no ar e na água, além de conseguir a primeira 
fotografia solar tirada depois de aprimorar o daguerreótipo, que foi um aparelho fotográfico criado por Daguerre.

Deve-se a Foucault, a descoberta das correntes induzidas em um condutor quando em movimento na presença de um 
campo magnético intenso.  As Correntes de Foucault são utilizadas  para amortecer oscilações em alguns aparelhos 
(balanças de precisão, medidores de corrente, tensão etc.), frenagens, fornos de indução etc. Foucault morreu em 11 de 
Fevereiro de 1868, em Paris. 

file:///D|/usuarios/Rafael/2sem2005/F%20809/FEIRA%20DE%20CIÊNCIAS%20___%20O%20Imperdível%20!3.htm (1 of 3)26/11/2005 23:49:12

http://www.feiradeciencias.com.br/autor.asp
mailto:?SUBJECT= Minha recomendacao&BODY= Encontrei um bom trabalho em www.feiradeciencias.com.br e achei que vc iria se interessar. Bom proveito!.
http://www.feiradeciencias.com.br/
http://www.feiradeciencias.com.br/listageral.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/duvidas.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala01/index1.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala02/index2.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala03/index3.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala04/index4.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala05/index5.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala06/index6.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala07/index7.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala08/index8.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala09/index9.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala10/index10.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala11/index11.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala12/index12.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala13/index13.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala14/index14.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/index15.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala16/index16.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala17/index17.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala18/index18.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala19/index19.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala20/index20.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala21/index21.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala22/index22.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala23/index23.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala24/index24.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala25/index25.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/Links/links.asp
mailto:leobarretos@uol.com.br


FEIRA DE CIÊNCIAS ... O Imperdível !

Experimentos

1.- Coloquemos um disco de cobre R, que pode girar com facilidade, entre os pólos de um eletroímã E.

Enquanto não passa corrente elétrica pela bobina B, o disco gira facilmente 
quando acionado pela manivela M. Porém, ao se ligar a corrente que passa por 
B, iremos experimentar um certo grau de dificuldade para fazer girar o disco, 
algo como se este estivesse submetido a um intenso atrito que antes não 
existia. Apesar disso, se insistirmos em fazer girar o disco, esse passará a exibir 
um intenso aquecimento.

Este fenômeno se aplica, com freqüência, como regulagem de velocidades de rotação e na determinação do equivalente 
mecânico do calor.
O que ocorre com nosso disco é bem explicado pela corrente de Foucault que surge em sua massa; por seu efeito 
eletromagnético (e de acordo com a lei de Lenz) ela se opõe à rotação do disco (que é uma das causas de seu 
aparecimento).

2.- Entre os pólos de um eletroímã (o mesmo do experimento 1) façamos oscilar um pêndulo P, em torno do eixo AB, 
formado por uma lâmina de cobre (alumínio, latão etc., material não ferromagnético) suspensa por uma vareta de mesmo 
metal.

Observaremos o seguinte: o pêndulo oscilará normalmente enquanto não passar corrente 
elétrica pela bobina B, ou seja, enquanto não existe campo magnético entre as faces polares 
do eletroímã, porém, quando se liga a corrente, o pêndulo se detém bruscamente. O 
fenômeno se deve às correntes de Foucault nascidas na massa P que está submetida a um 
fluxo variável enquanto oscila.

 Substituindo-se essa lâmina por outra de mesmo material e formato, porém dotada de fendas (cortes na direção 
perpendicular às linhas de campo magnético), o amortecimento será muito mais fraco. Essa diferença de comportamento 
exibido pelas duas lâminas tem a seguinte explicação: as correntes de Foucault podem desenvolver-se com grande 
intensidade na lâmina inteiriça, assim dissipando rapidamente a energia oscilatória do pêndulo; isto não pode suceder na 
lâmina com fendas. A descontinuidade do material afeta (aumenta) seriamente a resistência elétrica da lâmina. O 
experimento acima descrito é denominado Pêndulo de Waltenhofen.

3.- Efeito semelhante se observa quando se dispõe entre os pólos do eletroímã (o mesmo do experimento 1) uma esfera 
metálica M, suspensa por um fio h (uma espécie de pêndulo simples).

O experimento pode ser feito como 'pêndulo' ou como 'rotação'. Para o efeito 'pêndulo', 
repita o procedimento do experimento anterior.
Para se observar o efeito 'rotação', basta torcer bem o fio, libera-lo e deixar a massa M girar; 
esse giro se detém bruscamente quando se liga a corrente elétrica, estabelecendo o campo 
magnético entre as extremidades polares do eletroímã.

 4.- Dentro de uma caixa C, geralmente de vidro, cujo objetivo é evitar as correntes de ar, se dispõe um ímã permanente 
NS que pode girar na horizontal por ação da manivela M.
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Paralelamente ao ímã se encontra um disco de cobre DD, que pode também girar 
livremente ao redor do eixo vertical E. Entre o ímã e o disco há uma lâmina de vidro 
V cujo objetivo é evitar que a corrente de ar originada pela rotação do ímã possa 
atuar sobre o disco. 

Fazendo o ímã girar, observaremos que o disco DD começa a girar e pouco a pouco vai aumentando sua velocidade de 
rotação, até adquirir uma velocidade angular pouco inferior à do ímã. O fenômeno, novamente, se deve às correntes de 
Foucault que se originam em DD e cujos sentidos são tais que se opõem à rotação do ímã; como conseqüência, o disco 
gira com ele. Se permutarmos disco e ímã, e fazemos girar o primeiro, o segundo também sofrerá arrastamento e a razão 
é exatamente a mesma.

5.- Em lugar de um eletroímã, podemos usar também um 'forte' ímã permanente. Para tanto você precisará de um desses 
ímãs em forma de U ou C, suporte e placas de alumínio (cobre ou latão).

Observe a frenagem da placa de alumínio, 
quando posta a oscilar entre os pólos do ímã. 

Esse efeito é usado para a frenagem do 
movimento de trens (sistema de freios 
eletromagnéticos). Essa corrente induzida na 
massa de metal é indesejável nos núcleos de 
transformadores. Para minimizar isso, o núcleo é 
construído com lâminas de ferrosilício, isoladas 
entre si, para restringirem o percurso dessas 
correntes. 

Atenuação das correntes de Foucault
Há muitos casos, conforme já salientamos, que é conveniente reduzir a intensidade destas correntes 'parasitas', já que 
não é possível faze-las desaparecer totalmente nem evitar seu 'nascimento' nas massas metálicas. Os núcleos de 
eletroímãs de corrente alternada e dos transformadores são, entre outros aparelhos, os mais afetados pelos 
inconvenientes das correntes de Foucault. 
A técnica que amiúde se emprega para tal minimização é a de secionar as massas metálicas, dando-lhes numerosos 
cortes (o que corresponde monta-las a partir de lâminas) e isolar, uma das outras, as porções resultantes. Assim se faz, e 
por isso observamos que os núcleos de ferro de certos aparelhos (as bobinas de Rumkorff são bons exemplos), em lugar 
de ser constituído por um cilindro maciço de metal, se constroem reunindo boa quantidade de 'arames' envernizados, ou 
recobertos por seus próprios óxidos, que são isolantes elétricos. Os núcleos de transformadores, como outro exemplo, são 
formados por lâminas de ferro separadas por uma pintura isolante.
Desse modo, as correntes de Foucault, que são geradas nos distintos elementos isolados, não podem adquirir senão 
pequenas intensidades, porque a resistência de cada porção é relativamente grande em comparação com a que a massa 
toda, unida, apresentaria.
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Introdução [ Início ] 

          A história do magnetismo começou com um mineral chamado magnetita (Fe3O4), a primeira 

substância com propriedades magnéticas conhecida pelo homem. Sua história anterior é obscura, mas 
seu poder de atrair ferro já era conhecido séculos antes de Cristo. A magnetita está amplamente 
distribuída. No mundo antigo, os depósitos mais abundantes ocorriam na região chamada Magnésia, 
localizada no que é hoje a Turquia, e a palavra magneto é derivada de uma similar grega, que se diz ter 
vindo do nome dessa região. 
          No século III a. C., adivinhadores chineses da sorte operavam com duas placas, uma sobre a 
outra. A placa superior representava o céu e girava num pivô colocado sobre a placa inferior, que 
simbolizava a Terra. Além disso, na placa superior estava representada a constelação da Ursa Maior, 
que gira, no céu, ao redor do eixo Norte-Sul. O adivinho atirava contra as placas algumas peças de 
magnetita, que simbolizavam vários objetos, e de suas posições o futuro era deduzido. Uma das peças 
simbolizava a constelação da Ursa Maior e tinha a forma de uma colher. Com o tempo, colheres 
rotativas substituíram toda a placa superior e como essas colheres sempre se orientavam na direção 
Norte-Sul, os adivinhos se convenceram de que eram verdadeiramente objetos mágicos. Essa é, na 
verdade, a essência da bússola magnética, que se tornou um objeto familiar já no século I d. C. No 
século VI, os chineses descobriram que pequenas agulhas de ferro podiam ser magnetizadas caso 
fossem esfregadas com um pedaço de magnetita. Como a utilização da agulha magnética trouxe maior 
precisão na observação das direções magnéticas, os chineses também descobriram que o Norte e o 
Sul magnéticos não coincidiam com o Norte e o Sul geográficos, descoberta que só foi feita no 
Ocidente após mais de setecentos anos. Ainda mais tarde os chineses perceberam que era possível 
magnetizar o ferro aquecendo-o ao rubro e deixando-o esfriar estendido na direção Sul-Norte. No 
século XII, a bússola magnética era comum nos navios chineses. No Ocidente, o seu uso se iniciou 
pelo menos cem anos depois. 
          O primeiro a escrever sobre o magnetismo no Ocidente foi Peter Peregrinus, que exercia, ao que 
parece, as funções de engenheiro militar no exército do rei da Sicília, no século XIII. Peregrinus 
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Eletromagnetismo

escreveu um tratado datado de 1269 onde, além de descrever a magnetita e suas propriedades, definia 
a propriedade do imã de apontar sempre para o Norte, mencionava pela primeira vez o termo pólo 
magnético e explicava como um imã, quando partido em dois, se transformava em dois imãs. O tratado 
continha, ainda, uma tentativa de aplicar a força magnética para gerar um movimento perpétuo e uma 
menção da declinação magnética, isto é, do fato de o imã apontar para o norte magnético e não para o 
Norte geográfico. 
          O segundo a escrever sobre esse assunto no Ocidente foi o fabricante de instrumentos inglês 
Robert Norman, cujo livro apareceu em 1581 contendo um pequeno discurso sobre imãs e uma 
descrição da inclinação magnética, isto é, da inclinação da agulha magnética em relação à horizontal, 
que difere de um lugar para outro. Mas o trabalho mais significativo desse tempo e o mais completo 
desde o tempo de Peter Peregrinus foi o livro De Magnete, publicado em Londres, em 1600, por William 
Gilbert, na época médico da rainha Elizabeth I. O livro discutia a bússola magnética, o comportamento 
do imã propriamente dito, com seus poderes de atração e repulsão, a distinção entre a ação magnética 
e a ação (elétrica) do âmbar e o envolvimento de cada imã por uma "órbita invisível de virtude", que 
afetava qualquer pedaço de ferro que fosse colocado em sua vizinhança. O livro discutia, também, 
como um imã de forma esférica poderia desempenhar o papel da Terra e com o auxílio de pequenos 
imãs, demonstrava o comportamento daquilo que hoje chamamos de campo magnético terrestre, 
explicando a propriedade da agulha da bússola de sempre apontar para o Norte ou para o Sul, a 
declinação magnética e a inclinação magnética. 
          Por mais de um século e meio depois de Gilbert, nenhuma descoberta de importância 
fundamental foi realizada, embora houvessem muitos melhoramentos práticos na construção de 
magnetos. Assim, no século XVIII construíram-se muitos magnetos compostos de ferro, formados de 
muitas lâminas de ferro magnetizadas presas juntas, que levantavam corpos de ferro com pesos 28 
vezes maior que seus próprios pesos. Isso é mais notável quando observamos que existia um único 
modo de fazer magnetos naquela época: o ferro ou o aço tinham que ser esfregados com um imã ou 
com outro magneto que por sua vez tinha que ter sido esfregado com imã. 
          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 e 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. 
          A pesquisa em materiais com propriedades magnéticas começou, pode-se dizer, com a invenção 
do eletromagneto, em 1825, uma vez que com ele se tornou possível obter campos magnéticos muito 
mais intensos do que aqueles produzidos por imãs ou magnetos feitos com eles. Nos anos seguintes, 
Michael Faraday, na Inglaterra, iniciou suas pesquisas argumentando que se uma corrente num fio 
produzia efeitos magnéticos, como Ampère tinha demonstrado, o inverso poderia ser verdadeiro, isto é, 
um efeito magnético poderia produzir uma corrente elétrica. Para testar essa hipótese, Faraday enrolou 
duas espiras de fio num anel de ferro, uma ligada a uma bateria e a outra, ligada a um medidor de 
corrente elétrica, verificando a existência, na segunda espira, de uma corrente temporária quando 
ligava e desligava a bateria. Noutra experiência, Faraday usou uma espira enrolada em uma haste de 
ferro e dois imãs em forma de barra para demonstrar que os imãs, por si sós, podiam produzir uma 
corrente. Para explicar como a eletricidade e o magnetismo podiam afetar um ao outro no espaço 
vazio, Faraday propôs a idéia de um campo, imaginando linhas de força magnética tanto mais próximas 
umas das outras quanto mais intenso era esse campo e supondo que essas linhas tendiam a se 
encurtar sempre que possível e a se repelir mutuamente. Mais tarde, em 1837, Faraday introduziu 
também a idéia de linhas de força elétrica. 
          A análise matemática completa dos fenômenos elétricos e magnéticos aceita hoje apareceu em 
1873, quando o escocês James Clerk Maxwell publicou seu Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo. 

Pólos Magnéticos [ Início ] 

          Os efeitos magnéticos externos a uma barra imantada são mais intensos nas regiões próximas 
às suas extremidades, regiões essas chamadas pólos magnéticos. 
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Eletromagnetismo

          Atividade 1: Pólos 

          O objetivo desta atividade é discutir pólos magnéticos e o tipo de interação (atrativa ou repulsiva) 
entre eles a partir da observação da interação de imãs entre si. 

Linhas de Campo Magnético [ Início ] 

          Para determinar a direção do campo magnético em um determinado ponto utilizamos uma 
bússola, onde o seu eixo de giro será colocado sobre o ponto. A direção da agulha magnética mostra o 
campo magnético tangente a linha de campo naquele ponto. Mas para determinar a configuração 
completa do campo são necessárias várias experimentações e um tempo de observação muito longo. 
Então, podemos usar limalha de ferro, para facilitar a visualização destas linhas de campo, já que os 
átomos do material ferroso podem ser magnético ou não e que são capazes de 
se magnetizar, quando próximos de um ímã, este material acaba se orientando 
de acordo com as linhas de campo magnético. 

          Atividade 2: Linhas de Campo 

          O objetivo dessa atividade é observar diferentes configurações de linhas 
de campo usando limalha de ferro. Sobre um imã ou um conjunto de imãs se 
coloca uma folha de papel e sobre essa folha, limalha de ferro cobrindo 
uniformemente a região do ímã. Batidas leves na folha de papel facilitam a 
limalha a mostrar a configuração do campo no plano da folha de papel. 

          Atividade 3: Linhas do Campo da Terra 

          O objetivo dessa atividade é discutir a forma do campo magnético da Terra e a não coincidência 
dos pólos magnéticos e dos pólos geográficos (Fig.1) usando uma esfera de madeira ou isopor com um 
ímã em forma de barra no seu interior e uma bússola montada na extremidade de um suporte, livre 
para girar ao redor de dois eixos perpendiculares. 

Fluxo e Lei de Gauss [ Início ] 

          Numa região de campo magnético, consideremos uma superfície S 
dividida em um grande número N de partes (elementos de superfície) ∆AK (K 

= 1, 2, ... N), pequenas o suficiente para que, sobre cada uma delas, o 
campo possa ser considerado constante. A cada elemento de superfície ∆AK 

associamos um vetor ∆AK, perpendicular ao correspondente elemento de 

superfície (Fig.2). A grandeza: 

          φ = Σ BK . ∆AK 

ou
          φ = Σ BK ∆AK cos θ 

onde o somatório sobre K se estende de 1 a N, é chamada fluxo do campo magnético através da 
superfície S. A inseparabilidade dos pólos magnéticos é expressa pela lei de Gauss, que afirma: o fluxo 
do campo magnético através de uma superfície fechada qualquer é sempre nulo. Matematicamente: 

          Σ BK . ∆AK = 0     [Superfície Fechada] 

          Atividade 4: Experiência de Oersted 
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          O objetivo dessa atividade é mostrar que uma corrente elétrica cria um campo magnético. Um fio 
condutor é ligado em série a uma fonte de tensão (4 pilhas) e uma bússola é colocada com a agulha 
orientada segundo qualquer porção do fio condutor. Fechado o circuito, a orientação da agulha muda, 
tornando-se perpendicular ao fio. Isso mostra, também, que o campo magnético gerado pela corrente é 
perpendicular à direção do fio. 

Campo Magnético [ Início ] 

          O vetor campo magnético B em um dado ponto do espaço é definido a partir da força F que age 
sobre uma partícula de carga q que passa por esse ponto com velocidade v por:

          F = q v x B 

          O símbolo v x B (produto vetorial) significa que o vetor F é 
perpendicular ao plano dos vetores v e B e o seu sentido é dado (se a 
carga q é positiva) pela regra da mão direita (Fig.3): se os dedos da mão 
direita são colocados na direção e no sentido do vetor v e girados para que 
fiquem na direção e sentido do vetor B, o polegar, que faz o papel de eixo 
de rotação, aponta o sentido do vetor F. O símbolo v x B significa também 
que o módulo da força F é dado por: 

          F = qvB senθ 

onde θ é o ângulo entre v e B. Assim: 

          B = F / qv senθ 

          Unidades: [B] = Ns/Cm = kg/sC = T (tesla). 1 T = 10 4 gauss. Por exemplo, o módulo do campo 

magnético perto da superfície da Terra, na altura do Equador, vale 1,3 x 10 − 5 T. 

Trajetória de uma Partícula num Campo Magnético Uniforme 
[ Início ] 

          Considere uma partícula de carga positiva q se deslocando 
numa região de campo magnético uniforme B, com velocidade v 
perpendicular a B, (Fig.4, onde B é representado perpendicular à 
página, entrando nela). Sobre a partícula atua, em todos os pontos de 
sua trajetória, uma força F, perpendicular a v e B. Nessas condições, 
o movimento da partícula é circular e uniforme e a força magnética F 
atua como força centrípeta. Assim, sendo R é o raio da trajetória: 

          qvB = mv 2 / R 
ou
          R = mv / qB 

Lei de Biot-Savart [ Início ] 
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          O campo magnético devido a uma corrente elétrica que 
passa em um fio de forma arbitrária pode ser calculado 
diretamente a partir da lei de Biot-Savart. Consideremos o fio 
dividido em um grande número N de segmentos (elementos 
de comprimento) ∆sK (K = 1, 2,... N), pequenos o suficiente 

para que o campo criado pela corrente em cada um deles 
possa ser considerado constante. A cada elemento de 
comprimento ∆sK associamos um elemento de corrente i∆sK 

(Fig.5). O campo magnético criado em um ponto P pelo 
elemento de corrente i∆sK é dado por: 

          ∆BK = ( µ0 / 4π ) ( i∆sK x r ) / r 3 

onde r é o vetor que vai do elemento de corrente ao ponto P. 
Essa expressão constitui a lei de Biot-Savart. A direção do 
vetor ∆BK é perpendicular ao plano de i∆sK e r e o sentido é 

dado pela regra da mão direita. É interessante observar que o 
módulo do campo depende do inverso do quadrado da 

distância: ∆BK ~ r 
− 2. O campo magnético total no ponto P, 

criado por todos os elementos de corrente, é a soma  ∆B1 + 

∆B2 + ... + ∆BN. 

          Como exemplo de aplicação da lei de Biot-Savart 
vamos calcular o campo magnético no centro de uma espira circular com uma corrente i (Fig.6). Para 
calcular o módulo do campo magnético no ponto considerado, dividimos a espira em um grande 
número N de partes, cada qual de comprimento ∆s = 2πr/N. Assim, o módulo do campo magnético 
produzido pelo elemento de corrente i∆sK vale: 

          ∆BK = ( µ0 / 4π ) ( i ∆sK r sen 90 0 ) / r 3 = µ0 i ∆sK / 4π r 2 

          O módulo do campo magnético produzido pela espira inteira é a soma dos módulos dos vetores 
campo magnético produzidos por todos os N elementos de corrente, já que esses vetores são paralelos 
e de mesmo sentido. Assim: 

          B = Σ ∆BK = ( µ0 i / 4π r 2 ) Σ ∆sK 

e como Σ ∆sK = 2πr, vem: 

          B = µ0 i / 2 r 

          Atividade 5: Direção e Sentido do Campo 

          O objetivo dessa atividade é observar, com a ajuda de uma bússola, que a direção do vetor 
campo magnético é perpendicular ao plano da espira e o sentido é dado pela regra da mão direita. 
Nesse caso, a regra da mão direita pode ser vista (Fig.6) como se os dedos da mão direita seguissem a 
corrente na espira com o polegar desse o sentido do vetor campo resultante. 
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Circulação e Lei de Ampère [ Início ] 

          Numa região de campo magnético, consideremos uma linha 
fechada C dividida em um grande número N segmentos (elementos 
de comprimento) ∆lK (K = 1, 2, ... N), pequenos o suficiente para 

que, sobre cada um deles, o campo possa ser considerado 
constante. A cada elemento de comprimento ∆lK associamos um 

vetor ∆lK (Fig.7). A grandeza: 

          χ = Σ BK . ∆lK = Σ BK ∆lK cos θ 

onde o somatório sobre K se estende de 1 a N, é chamada 
circulação do campo magnético ao longo da linha C. A lei de 
Ampère afirma que a circulação do campo magnético ao longo de 
uma linha fechada que envolve as correntes i1, i2, ... iM é: 

          Σ BK . ∆lK = µ0 i     [Linha Fechada] 

onde i = i1 + i2 + ... + iM. Quando se aplica essa equação deve-se 

considerar a linha fechada, chamada de amperiana, e, portanto, 
todos os elementos ∆l1, ∆l2, ... ∆lN, orientados segundo os dedos 

da mão direita com o polegar na direção da corrente total i. 
          Como exemplo do uso da lei de Ampère vamos calcular o 
campo magnético ao redor de um fio reto, de comprimento infinito, 
por onde passa uma corrente i (Fig.8). Pela simetria do problema, o 
módulo do campo magnético num ponto qualquer deve depender 
apenas da distância do ponto ao fio. Assim, escolhemos para o 
cálculo da circulação uma circunferência de raio R, centrada no fio 
e num plano perpendicular ao fio. Ainda pela simetria do problema 
temos que o campo em cada ponto da amperiana escolhida deve 
estar no plano da amperiana, numa direção perpendicular ou 
tangente a ela. Da atividade 4 (experiência de Oersted) temos que 
o campo é, na verdade, tangente à amperiana. Assim, como: 

          BK . ∆lK = BK ∆lK cos 0 0 = BK ∆lK 

vem:
          Σ BK . ∆lK = B Σ ∆lK = B 2πR 

onde usamos o fato de o campo magnético ter o mesmo módulo em todos os pontos da amperiana. 
Então, pela lei de Ampère: 

          B 2πR = µ0 i 

ou
          B = µ0 i / 2πR 

          Assim, as linhas do campo magnético de um fio reto infinito são circunferências concêntricas, 
com centro no fio (Fig.9). 
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Solenóide [ Início ] 

          Um enrolamento helicoidal é chamado 
solenóide. A Fig.10 representa as linhas do 
campo magnético de um solenóide. Como 
outro exemplo para a aplicação da lei de 
Ampère consideremos um solenóide com n 
espiras por unidade de comprimento com 
uma corrente i. Se as espiras estiverem muito 
próximas e o solenóide for muito comprido, o 
campo magnético é uniforme e está confinado 
completamente ao seu interior (Fig.11). Pela 
simetria do problema é conveniente escolher 
como amperiana a linha ACDEA. A 
contribuição do segmento DE à circulação é 
zero porque o campo é nulo fora do 
solenóide. A contribuição dos segmentos CD 
e EA também é zero ou porque o campo é 
nulo fora do solenóide ou porque o campo é 
perpendicular a esses segmentos na parte 
interior do solenóide. Assim, a única 
contribuição à circulação vem do segmento 
AC. Agora, levando em conta que, nesse 
segmento, B é constante e tem direção e 
sentido de A para C vem, para a circulação 
do campo magnético ao longo da amperiana 
escolhida: 

          Σ BK . ∆lK = Σ BK ∆lK cos 00 = B Σ ∆lK = BL 

          O número de espiras dentro da amperiana é nL, de modo que a corrente total que atravessa a 
espira é inL. A lei de Ampère garante, então, que: 

          BL = µ0 inL 

ou:
          B = µ0 in 

          Atividade 6: Campo do Solenóide 

          O objetivo dessa atividade é observar, com o auxílio de limalhas de ferro, a configuração do 
campo magnético de um solenóide. 

Força sobre um Condutor de Corrente Elétrica [ Início ] 
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          Um condutor percorrido por corrente elétrica mergulhado numa região 
de campo magnético fica sob a ação de uma força que resulta da soma das 
forças magnéticas que atuam sobre as partículas carregadas em movimento, 
que constituem a corrente (Fig.12). Como F = q v x B, a força magnética 
sobre uma partícula de carga negativa que se desloca numa direção tem a 
mesma direção e o mesmo sentido que a força magnética sobre uma 
partícula de carga positiva que se desloca na direção oposta. 
          Consideremos o segmento de comprimento L de um condutor por 
onde circulam n1 partículas de carga negativa por unidade de volume e n2 

partículas de carga positiva por unidade de volume. Assim, nesse segmento 
existem n1LA cargas negativas e n2LA cargas positivas, se A é a área da 

seção reta do condutor, e a força resultante sobre o segmento tem um 
módulo: 

          F = ( n1 + n2 ) LAqvB 

ou ainda, como i = (n1 + n2)Aqv: 

          F = iLB 

          Se L for um vetor de módulo L e direção e sentido dados pela corrente 
i, o vetor força resultante sobre o segmento de comprimento L pode ser 
escrito: 

          F = i L x B 

          Atividade 7: Força sobre Condutor 

          O objetivo dessa atividade é observar o efeito da força magnética sobre um segmento de fio 
condutor (Fig.13). 

Torque sobre uma Espira Retangular [ Início ] 

          Uma espira retangular 
ACDEA, percorrida por uma 
corrente i, está mergulhada num 
campo magnético uniforme (Fig.14). 
O plano da espira forma um ângulo 
θ com a direção do campo. Nessas 
condições, a espira gira ao redor do 
seu eixo por efeito do torque 
resultante associado às forças F e − 
F. 
          Sobre cada um dos quatro 
lados da espira existe uma força magnética dada por F = i L x B, onde o vetor L tem módulo dado pelo 
comprimento do lado e direção e sentido dados pela corrente. Assim, as forças que atuam sobre os 
lados CD e EA se cancelam mutuamente e são as forças sobre os outros dois lados que originam o 
torque resultante sobre a espira. Suponhamos que os lados AC e DE têm comprimento d e os lados CD 
e EA, comprimento h. Como o torque de uma força F em relação a um ponto que se encontra a uma 
distância d do ponto de aplicação da força é dado por τ = d x F, e como os torques associados às 
forças F e − F têm a mesma direção e o mesmo sentido (que é a direção do eixo da espira, no sentido 
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de A para C), podemos escrever, para o módulo do torque resultante: 

          τ = 2 (h / 2) (idB sen 900 ) senθ = ihdB sen θ 

e definindo o vetor momento de dipolo magnético por 
µ = iAn, onde A = hd é a área plana limitada pela 
espira e n, o vetor de módulo unitário, direção 
perpendicular ao plano da espira e sentido dado pelo 
polegar da mão direita quando os dedos da mesma 
mão seguem a corrente, vem, para o torque 
resultante sobre a espira de corrente: 

          τ = µ x B 

          Um motor elétrico a corrente contínua (cc) ou 
um galvanômetro funcionam, basicamente, 
aproveitando o torque sobre uma ou mais espiras 
numa região de campo magnético. 

          Atividade 8: Motor Elétrico CC 

          O objetivo desta atividade é discutir o funcionamento de um motor elétrico a corrente contínua 
(Fig.15). O motor é construído com uma espira, de modo que as extremidades do fio que constitui a 
espira formam o eixo de rotação. Uma das extremidades é completamente desencapada e a outra, 
apenas pela metade. Os fios que suportam a espira e a conectam à pilha são desencapados. 

Força em Condutores Paralelos [ Início ] 

          Sejam dois fios condutores paralelos retos e infinitos percorridos pelas correntes elétricas i1 e i2 

(Fig.16). A corrente i1 gera um campo B1 no fio com a corrente i2, de modo que sobre um segmento de 

comprimento L desse fio existe uma força F2, e a corrente i2 gera um 

campo B2 no fio com a corrente i1, de modo que sobre um segmento 

de comprimento L desse fio existe uma força F1. Essas duas forças têm 

a mesma direção, contida no plano dos fios e perpendicular a eles, e 
também o mesmo módulo: 

          F1 = i1LB2     e     F2 = i2LB1 

e de B1 = µ0i1 / 2πd e B2 = µ0i2 / 2πd vem: 

          F1 = F2 = µ0 i1 i2 L / 2πd 

          Assim, as forças F1 e F2 constituem um par ação-reação, no espírito da terceira lei de Newton. 

Se as duas correntes têm o mesmo sentido, as forças tendem a aproximar os fios, e se as correntes 
têm sentidos opostos, as forças tendem a afastar os fios. 

Definição de Ampère [ Início ] 

          O ampère é a intensidade de uma corrente elétrica constante que, mantida em dois condutores 
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paralelos, retilíneos, de comprimento infinito, de seção circular desprezível, e situados à uma distância 

de um metro entre si, no vácuo, produz nesses condutores forças de módulo igual a 2 x 10
 − 7 N por 

metro de comprimento. 

Lei de faraday [ Início ] 

          Segundo a lei de Faraday, se o fluxo do campo magnético através da superfície limitada por um 
circuito varia com o tempo, aparece nesse circuito uma força eletromotriz (fem) induzida. 
Matematicamente: 

          ε = − ∆φ / ∆t 

          O sinal negativo expressa matematicamente a lei de Lenz, discutida adiante. 

          Atividade 9: Lei de Faraday 

          O objetivo dessa atividade é verificar a lei de Faraday aproximando e afastando um ímã de uma 
espira ligada a um amperímetro (Fig. 17(a)) e variando a corrente em uma espira próxima a outra 
espira, essa ligada a um amperímetro (Fig. 17(b)). 

 

          Como exemplo de aplicação da lei de Faraday vamos calcular a fem induzida em uma espira 
retangular que se movimenta entrando ou saindo, com velocidade constante, de uma região de campo 
magnético uniforme (Fig.18). O fluxo do campo magnético através da superfície limitada pela espira 
vale φ = xLB e sua variação no tempo, ∆φ/∆t = (∆x/∆t)LB = vLB. Assim: 

          ε = vLB 

e se a espira tem uma resistência R, a corrente induzida é: 

          i = ε / R = vLB / R 

          Um condutor percorrido por uma corrente elétrica mergulhado numa região de campo magnético 
fica sob a ação de uma força dada por F = i L x B. Assim, por efeito da corrente induzida na espira, 
aparecem as forças F1, F2 e FM. As duas primeiras se cancelam mutuamente. A terceira é cancelada 

por uma força externa, necessária para manter a espira com velocidade constante. Como a força FM 

deve se opor à força FEXT, a corrente induzida na espira pela variação do fluxo magnético deve ter o 

sentido indicado na Fig.18. Esse fato constitui um exemplo particular da lei de Lenz. 

Lei de Lenz [ Início ] 

          Segundo a lei de Lenz, qualquer corrente induzida tem um sentido tal que o campo magnético 
que ela gera se opõe a variarão do fluxo magnético que a produziu. Matematicamente, a lei de Lenz é 
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expressa pelo sinal negativo que aparece na fórmula da Lei de Faraday. Para entender a lei de Lenz 
vamos considerá-la no contexto das atividades experimentais discutidas com a lei de Faraday. 
          Quando um imã é aproximado de uma espira (Fig.17(a)), a corrente induzida na espira tem o 
sentido indicado porque, assim, gera um campo magnético cujo pólo norte se confronta com o pólo 
norte do imã. Os dois pólos se repelem, ou seja, o campo gerado pela corrente induzida se opõe ao 
movimento do imã. Quando o imã é afastado da espira, a corrente induzida tem sentido contrario 
àquele indicado porque, assim, gera um campo magnético cujo pólo sul se confronta com o pólo norte 
do imã. Os dois pólos se atraem, ou seja, o campo gerado pela corrente induzida se opõe ao 
movimento de afastamento do imã. 
          Quando duas bobinas são colocadas frente a frente (Fig.17(b)), não existe corrente em qualquer 
delas. No instante em que a chave é fechada, aparece uma corrente na correspondente bobina. Então, 
uma corrente induzida aparece na segunda bobina. Ao se fechar a chave, a corrente da bobina 
correspondente vai de zero até um certo valor máximo que, a partir daí, permanece constante. Dessa 
forma, enquanto a corrente está mudando, o campo que ela gera, com pólo norte confrontando a 
segunda bobina, também está mudando, e o mesmo acontece com o fluxo desse campo através dessa 
segunda bobina. Então, aparece uma corrente induzida na segunda bobina cujo sentido é tal que o 
campo que ela gera tende a diminuir o fluxo mencionado, ou seja, apresenta um pólo norte 
confrontando o pólo norte do campo da primeira bobina. Quando a chave é aberta, a corrente na 
primeira bobina vai do valor máximo dado até zero, o campo correspondente diminui e o fluxo desse 
campo na segunda espira também diminui, de modo que a corrente induzida tem, agora, sentido 
contrário, sentido esse que é tal que o campo que a corrente induzida gera se soma àquele, ou seja, 
apresenta um pólo sul confrontando o pólo norte daquele campo. 

          O fato expresso na lei de Lenz, de que 
qualquer corrente induzida tem um efeito que se 
opõe à causa que a produziu, é uma realização, 
nesse contexto, do princípio de conservação da 
energia. Se a corrente induzida atuasse no 
sentido de favorecer a variação do fluxo 
magnético que a produziu, o campo magnético 
da espira (Fig.17(a)) teria um pólo sul 
confrontando o pólo norte do imã que se 
aproxima, com o que o imã seria atraído no 
sentido da bobina. Se o imã fosse, então, 
abandonado, seria acelerado na direção da bobina, aumentando a intensidade da corrente induzida, 
que geraria um campo cada vez maior que, por sua vez, atrairia o imã com uma força cada vez maior, e 
assim sucessivamente, com um aumento cada vez maior na energia cinética do imã. Se fosse retirada 
energia do sistema imã-espira na mesma taxa com que a energia cinética do imã aumenta, haveria um 
fornecimento infindável de energia às custas do nada. Teríamos um moto-perpétuo, que violaria o 
princípio da conservação da energia. 

          Atividade 10: Geradores 

          O objetivo dessa atividade é estudar os geradores de corrente contínua (cc) e de corrente 
alternada (ca). Por alguma causa mecânica, uma espira, numa região de campo magnético, gira ao 
redor do seu eixo, de modo que o fluxo desse campo através da espira varia com o tempo. Conforme o 
modo através do qual a espira é ligada ao resto do circuito (Fig.19), uma corrente contínua (cc) ou uma 
corrente alternada (ca) pode ser obtida. 
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Correntes de Foucault 
[ Início ] 

          Se o fluxo de 
campo magnético que 
atravessa uma chapa 
metálica varia no tempo, 
aparecem nessa chapa 
correntes induzidas, 
chamadas correntes de 
Foucault (Fig.20). Pela 
lei de Lenz, o sentido 
dessas correntes é tal 
que o campo magnético 
gerado tem o efeito de diminuir a variação do fluxo magnético. Em termos da Fig.20, aparece uma força 
que tende a impedir a chapa de sair da região de campo. 

          Atividade 11: Correntes de Foucault 

          O objetivo dessa atividade é observar os efeitos das correntes de Foucault numa placa plana e 
numa placa vazada (Fig.21). 
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FOUCAULT, JEAN BERNARD LEON (1819-1868), French physicist, was the son of a publisher at Paris, where he 
was born on the 18th of September 1819. After an education received chiefly at home, he studied medicine, which, 
however, he speedily abandoned for physical science, the improvement of L. J. M. Daguerres photographic processes 
being the object to which he first directed his attention. During three years he was experimental assistant to Alfred 
Donn (1801i 878) in his course of lectures on microscopic anatomy. With A. H. L. Fizeau he carried on a series of 
investigations on the intensity of the light of the sun, as compared with that of carbon in the electric arc, and of lime in 
the flame of the oxyhydrogen blowpipe; on the interference of heat rays, and of light rays differing greatly in lengths of 
path; and on the chromatic polarization of light. In 184g he contributed to the Comptes Rendus a description of an 
electromagnetic regulator for the electric arc lamp, and, in conjunction with H. V. Regnault, a paper on binocular 
vision. By the use of a revolving mirror similar to that used by Sir Charles Wheatstone for measuring the rapidity of 
electric currents, he was enabled in 1850 to demonstrate the greater velocity of light in air than in water, and to 
establish that the velocity of light in different media is inversely as the refractive indices of the media. For his 
demonstration in 1851 of the diurnal motion of the earth by the rotation of the plane of oscillation of a freely 
suspended, long and heavy pendulum exhibited by him at the Pantheon in Paris, and again in the following year by 
means of his invention the gyroscope, he received the Copley medal of the Royal Society in 1855, and in the same 
year he was made physical assistant in the imperial observatory at Paris. In Seotember of that year he discovered that 
the force required for the rotation of a copper disk becomes greater when it is made to rotate with its rim between the 
poles of a magnet, the disk at the same time becoming heated by the eddy or Foucault currents induced in its metal. 
Foucault invented ifl 1857 the polarizer which bears his name, and in the succeeding year devised a method of giving 
to the speculum of reflecting telescopes the form of a spheroid or a paraboloid of revolution. With Wheatstones 
revolving mirror he in 1862 determined the absolute velocity of light to be 298,000 kilometres (about 185,000 m.) a 
second, or 10,000 kilom. less than that obtained by previous ~xperimenters. He was created in that year a member of 
the Bureau des Longitudes and an officerof the Legion of Honor, in 1864 a foreign member of the Royal Society of 
London, and next year a member of the mechanical section of the Institute. In 1865 appeared his papers on a 
modification of Watts governor, upon which he had for some time been experimenting with a view to making its period 
of revolution constant, and on a new apparatus for regulating the electric light; and in the following year (Compt. Rend. 
lxiii.) he showed how, by the deposition of a transparently thin film of silver on the outer side of the object glass of a 
telescope, the sun could be viewed without injuring the eye by excess of light. Foucault died of paralysis on the 11th 
of February 1868 at Paris. From the year 1845 he edited the scientific portion of the Journal des Dbats. His chief 
scientific papers are to be found in the Comptes Rendus, 1847f 869.

See Revue cours sc-lent. vi. (1869), pp. 484-489; Proc. Roy. Soc.

xvii. (1869), pp. lxxxiii.-lxxxiv.; Lissajous, Notice historique sur la vie et les travaux de Leon Foucciult (Paris, 1875).
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Pierre Curie (1859 - 1906)

Pierre Curie was born in Paris on May 15, 1869. He was educated at home by his father, a general 
medical practitioner. He showed a strong aptitude for mathematics and geometry even in his early teens. 
In 1880, Pierre and his older brother Jacques demonstrated that an electric potential was generated when 
crystals were compressed, and the next year they demonstrated the reverse effect: that crystals could be 
made to deform when subject to an electric field. Almost all digital electronic circuits now rely on this 
phenomenon, known as piezoelectric effects, in the form of crystal oscillators.

By age 18, Curie had completed the equivalent of a higher degree. Due to lack of money, he did not 
immediately pursue his doctorate, but worked as a laboratory instructor. Eventually, he entered the 
Faculty of Sciences at the Sorbonne. He gained his Licenciateship in Physics in 1978 and continued as a 
demonstrator in the physics laboratory until 1882, when he was placed in charge of all practical work in 
the Physics and Industrial Chemistry Schools. In 1895, he obtained his Doctor of Science degree and 
was appointed Professor of Physics. In 1900, he was promoted to Professor in the Faculty of Sciences, 
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and in 1904 he became Titular Professor.

Curie later studied magnetism, showing that the magnetic properties of a given substance of a given 
substance change at a certain temperature; that temperature is now known as the Curie point. To assist in 
his experiments, he constructed several delicate pieces of apparatus including balances, electrometers, 
piezoelectric crystals.

Curie's studies of radioactive substances were made together with his wife Marie, also a professor at the 
Sorbonne, whom he married in 1895. They announced the discovery of radium and polonium by 
fractionation of pitchblende in 1898 and later did much to elucidate the properties of radium and its 
transformation products. Their work in this era formed the basis for much of the subsequent research in 
nuclear physics and chemistry. Together, they were awarded half of the Nobel Prize for Physics in 1903 
on account of their study into the spontaneous radiation discovered by Becquerel, who was awarded the 
other half of the prize. Along with his wife, Curie was awarded the Davy Medal of the Royal Society of 
London in 1903, and in 1905 he was elected to the Academy of Sciences.

Curie died on April 19, 1906, as a result of a carriage accident in a rainstorm while crossing the rue 
Dauphine in Paris. Both Pierre and Marie were enshrined in the crypt of the Pantheon in Paris in 1995. 
Their daughter Irene Joliot-Curie and their son-in-law Frederic Joliot-Curie were also physicists 
involved in the study of radioactivity.

The curie is a unit of radioactivity originally named in honor of Pierre Curie by the Radiology Congress 
in 1910, after Curie's death.
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Pierre Curie – Biography
Pierre Curie was born in Paris, 
where his father was a general 
medical practitioner, on May 15, 
1859. He received his early 
education at home before entering 
the Faculty of Sciences at the 
Sorbonne. He gained his 
Licenciateship in Physics in 1878 
and continued as a demonstrator 
in the physics laboratory until 
1882 when he was placed in 
charge of all practical work in the 
Physics and Industrial Chemistry 
Schools. In 1895 he obtained his 

Doctor of Science degree and was appointed Professor of 
Physics. He was promoted to Professor in the Faculty of 
Sciences in 1900, and in 1904 he became Titular Professor.

In his early studies on crystallography, together with his 
brother Jacques, Curie discovered piezoelectric effects. Later, 
he advanced theories of symmetry with regard to certain 
physical phenomena and turned his attention to magnetism. He 
showed that the magnetic properties of a given substance 
change at a certain temperature - this temperature is now 
known as the Curie point. To assist in his experiments he 
constructed several delicate pieces of apparatus - balances, 
electrometers, piezoelectric crystals, etc.

Curie's studies of radioactive substances were made together 
with his wife, whom he married in 1895. They were achieved 
under conditions of much hardship - barely adequate laboratory 
facilities and under the stress of having to do much teaching in 
order to earn their livelihood. They announced the discovery of 
radium and polonium by fractionation of pitchblende in 1898 
and later they did much to elucidate the properties of radium 
and its transformation products. Their work in this era formed 
the basis for much of the subsequent research in nuclear 
physics and chemistry. Together they were awarded half of the 
Nobel Prize for Physics in 1903 on account of their study into 
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Pierre Curie - Biography

the spontaneous radiation discovered by Becquerel, who was 
awarded the other half of the Prize.

Pierre Curie's work is recorded in numerous publications in the 
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, the Journal de 
Physique and the Annales de Physique et Chimie.

Curie was awarded the Davy Medal of the Royal Society of 
London in 1903 (jointly with his wife) and in 1905 he was 
elected to the Academy of Sciences.

His wife was formerly Marie Sklodowska, daughter of a 
secondary-school teacher at Warsaw, Poland. One daughter, 
Irene, married Frederic Joliot and they were joint recipients of 
the Nobel Prize for Chemistry in 1935. The younger daughter, 
Eve, married the American diplomat H. R. Labouisse. They have 
both taken lively interest in social problems, and as Director of 
the United Nations' Children's Fund he received on its behalf 
the Nobel Peace Prize in Oslo in 1965. She is the author of a 
famous biography of her mother, Madame Curie (Gallimard, 
Paris, 1938), translated into several languages.

Pierre was killed in a street accident in Paris on April 19, 1906.

From Nobel Lectures, Physics 1901-1921, Elsevier Publishing 
Company, Amsterdam, 1967 

This autobiography/biography was written at the time of the award 
and later published in the book series Les Prix Nobel/Nobel Lectures. 
The information is sometimes updated with an addendum submitted 
by the Laureate. To cite this document, always state the source as 
shown above.
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