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o estudo das Máquinas Eléctricas estamos permanentemente a encontrar referência ás correntes
de Foucault e aos problemas causados por estas correntes eléctricas indesejadas que surgem nas

massas metálicas quando ficam submetidas a uma acção de magnetização variável. A atribuição do
nome de Léon Foucault (1819–1868) a estas correntes eléctricas de indução é uma homenagem dos
electrotécnicos franceses a um hábil e engenhosos experimentador que desenvolveu um instrumento
científico capaz de demonstrar os efeitos térmicos e mecânicos daquelas correntes eléctricas. Mas
para além desse contributo, Léon Foucault teve ainda outras intervenções que fazem dele um
precursor da aplicação útil da Electricidade, actividade tecnológica que mais tarde viria a ser
designada como Electrotecnia.

O trabalho de Léon Foucault no âmbito dos primórdios da Electrotecnia decorre numa época
compreendida entres os anos de 1848 e 1856, quando já passavam mais de vinte e cinco anos sobre
a divulgação da experiência de C. Oersted (1820) mostrando a interacção mecânica entre uma
corrente eléctrica e um íman permanente próximo e quando já tinham passado mais de quinze anos
sobre as experiências de M. Faraday (1831) e de J. Henry (1832) sobre os fenómenos de indução
electromagnética. Nessa época a aplicação útil da Electricidade ocorria apenas no Telégrafo
Eléctrico, mas já eram realizados trabalhos de experimentação laboratorial que iriam contribuir para
um próximo aparecimento da Iluminação Eléctrica e para a continuação do desenvolvimento da
Telegrafia e da Electrodeposição.

Os poucos trabalhos realizados por Léon Foucault envolvendo a aplicação da Electricidade são
apenas um pequena parte de um conjunto de desenvolvimentos, experiências e estudos que realizou
ao longo da sua vida. A formação e a actividade científica de Léon Foucault decorreram em Paris e,
por isso, os seus trabalhos traduzem apenas as preocupações de uma elite científica sediada na
Academia das Ciências de Paris, integrada em Escolas ou em Laboratórios oficiais, com acesso a
competentes fabricantes de instrumentos científicos e protegida pelo poder de Luis-Napoleão
presidente–imperador.

Neste trabalho de índole histórica serão apresentados os aspectos científicos, técnicos e sociais
importantes para o trabalho que Léon Foucault irá realizar envolvendo a Electricidade, serão
descritos e analisados esses trabalhos, e toda a sua actividade electrotécnica permitirá estabelecer a
relação entre o seu temperamento científico e técnico e a sociedade em que viveu.
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No tempo de Léon Foucault

Jéan Bernard Léon Foucault nasceu em 18 de Setembro de 1819 na cidade de Paris, tendo
recebido a sua formação assistido por professores particulares e obtendo o seu diploma de bachelier
sem qualquer realce particular, salvo a posse de uma notável habilidade técnica que lhe permitiu
construir alguns brinquedos reproduzindo máquinas e aparelhos científicos. Em 1839 inscreveu-se
na Escola de Medicina para se tornar um cirurgião, atendendo à habilidade de mãos que
demonstrava. Tendo-se entusiasmado com um curso livre de microscopia e com a aplicação da
fotografia, na sua forma de daguerreótipo, nas actividades científicas, acabou por abandonar o curso
de medicina [1].

No tempo que decorre entre o nascimento de Léon Foucault e do seu abandono da Faculdade
de Medicina ocorreram factos significativos no aumento do conhecimento sobre o fenómeno
eléctrico. Depois de 1800, ano em que A. Volta apresentou a pilha, surgiram diversos
experimentadores que estudaram o comportamento deste elemento electromotor. Em 1801 H.
Davy conseguiu provocar um arco eléctrico de entre dois pedaços de carvão distanciados de 2,5 cm,
e em 1808, quando já dispunha de uma pilha com um conjunto muito elevado de elementos (2000
placas duplas), verificou que com a formação do arco entre eléctrodos de carvão poderia obter um
processo eléctrico de iluminação.

Durante o fértil ano de 1820 C. Oersted divulgou em Julho a sua descoberta sobre a acção
mecânica resultante da interacção entre um íman permanente e uma corrente eléctrica e em
Outubro desse ano A. Ampère demonstrou a interacção mecânica entre correntes eléctricas. Em
Setembro F. Arago detectou a magnetização de lâminas de ferro na vizinhança de um condutor
onde circulava uma corrente eléctrica [2]; e demonstrou, conjuntamente com Ampère, que um fio
condutor enrolado em hélice — solenóide — permitia aumentar a acção magnetizante da corrente
eléctrica. Estas descobertas científicas fizeram surgir algumas tentativas de aplicação útil da
electricidade. Logo em 1820 surgem as propostas de Ampère para um telégrafo electromecânico
com agulhas magnéticas, ideia que se desenvolverá e que nos anos seguintes evoluirá: 1833 – W.
Weber e K. Gauss; 1835 – S. Morse; 1837 – W. Cooke e C. Wheatstone; 1838 – C. Steinheil...

Em Março de 1825 F. Arago comunica as suas experiências sobre o magnetismo de rotação —
uma agulha magnética acompanhava a rotação de uma placa metálica próxima — detectado a partir
da observação do amortecimento do movimento oscilatório de uma agulha magnética colocada na
vizinhança próxima de uma placa de metal (1822, 1824). Durante as experiências F. Arago detectou
que: se o disco de metal apresentasse cortes radiais surgia uma acção mecânica mais fraca.

A partir do ano de 1831 surgem os trabalhos experimentais sobre a indução electromagnética.
Em Novembro de 1831 M. Faraday publica as suas experiências sobre a indução electromagnética a
partir da variação de uma corrente eléctrica, ou do movimento de um electroíman ou do
movimento de um íman permanente e no ano seguinte J. Henry publica na América os resultados
das experiências laboratoriais sobre indução electromagnética que, de uma forma independente,
vinha realizando [3]. Nesta altura M. Faraday com base nas sua teoria do fenómeno da indução
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electromagnética explica o magnetismo de rotação, divulgado por F. Arago e por Babbage e J.
Herschel, e exprime a esperança de obter uma nova fonte de electricidade: uma nova máquina
eléctrica (electromagnética).

Durante o ano de 1833 M. Faraday faz um conjunto de experiências sobre decomposição
electroquímica, mas não chegou a desenvolver uma experiência conclusiva sobre a existência de
líquidos onde se verifique apenas condução eléctrica sem decomposição.

A divulgação dos trabalhos sobre indução electromagnética de M. Faraday na Europa e de J.
Henry nos Estados Unidos da América levaram ao desenvolvimento da bobina de indução nos seus
diferentes aspectos: como autotransformador pelo americano C. Page em 1836; e pelo irlandês N.
Callan, também como autotransformador em 1836 e como transformador elevador em 1837. Dos
trabalhos experimentais de J. Henry em 1831 surgem alguns aspectos construtivos que terão grande
importância em futuras aplicações úteis da electricidade: a subdivisão de um enrolamento indutor
em bobinas múltiplas e o desenvolvimento de um actuador electromagnético.

Faraday  1831
Henry  1832

Callan  1837Page  1836

Esquemas de estudo da indução electromagnética

Na construção dos instrumentos para estudo ou para aplicação da Electricidade eram utilizados
poucos materiais. O material condutor utilizado era o cobre, mas como este era caro quando havia
necessidade de utilizar condutores longos, como no caso da telegrafia por linha aérea, utilizava-se
arame de ferro galvanizado. Nalguns instrumentos científicos utilizava-se o mercúrio como material
condutor. Entre os materiais isolantes utilizava-se a madeira, a porcelana e o vidro e para promover
o isolamento dos fios condutores utilizava-se, habitualmente, uma baínha de seda, ou algodão
envolvido em um verniz ou em goma laca. Os materiais magnéticos utilizados no fabrico de ímanes
permanentes eram alguns tipos de aço temperado, enquanto que o material utilizado na construção
de circuitos magnéticos era o ferro macio [4] em barra, ou em arame ou em lâmina para formar uma
estrutura em feixe ou uma estrutura folheada.

Pela sua importância futura devem salientar-se os trabalhos sobre electromagnetismo realizados
por J. Joule, desde 1837 e sob a influência científica de W. Sturgeon: construção e experimentação
com um motor magneto-eléctrico, projecto e fabrico de electroímans, investigação em magnetismo
e electromagnetismo, pilhas, etc. Em todos estes trabalhos de J. Joule detecta-se uma tendência
para a análise quantitativa dos resultados e para a procura das leis gerais que regem o fenómeno em

                                                  
4 O ferro macio, obtido obtido por fusão ou forjado, contém pouco Carbono (< 0,15%), tem cor cinzenta azulada, uma

densidade relativa de 7,78 e apresentava um valor muito baixo para a intensidade do campo magnético coercivo.
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estudo. É, nesse aspecto, muito significativo a publicação em 1841 do enunciado da Lei de Joule —
libertação de calor num condutor percorrido por uma corrente eléctrica — conjuntamente com o
relato das experiências laboratoriais que realizou.

1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

Léon  Foucault

•    pêndulo

1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

•    accionador do pêndulo

arco eléctrico   •

•    interruptor

•   condutibilidade dos líquidos
•   equivalência do calor e da força

•  bobinas múltiplas

1881 — Exposição Internacional de Electricidade de Paris   •

1867 — Exposição de Paris   •

•–  Th. Gramme — dínamo

•–  C. Oersted  — acção electromagnética

•–  J. Joule — equivalente mecânico do calor

•–  H. Ruhmkorff — bobina de indução

•– M. Faraday  —  fenómenos de indução

•– J. Henry  —  fenómenos de indução

•–  H. Davy  •–  — arco eléctrico

Iluminação eléctrica da Pr. de la Concorde   •

•–  N. Callan — bobina de indução

•–  C. Page — bobina de indução

•–  A. Volta  — pilha eléctrica

•    regulador

1855 — Exposição Universal de Paris   •

Quadro Cronológico

Léon Foucault, tendo abandonado o curso de Medicina em 1839, iniciou um período de
formação autodidacta, no âmbito da Física e da Mecânica, ao sabor dos seus interesses ocasionais e
sob a influência do professor de Microscopia e, depois, seu amigo pessoal: Alfred Donné.
Trabalhando como preparador — com mão hábil e espírito engenhoso — do Dr. Donné, Léon
Foucault começou a interessar-se pelo desenvolvimento de alguns processos fotográficos para
acompanhar as lições com a projecção de imagens [5]. Os problemas encontrados na realização das
fotografias levaram-no a estudar o processo fotográfico, do que resultou a sua primeira
comunicação à Academia das Ciências de Paris em Maio de 1843 sobre a preparação das placas
sensíveis. No início dos anos quarenta começa a trabalhar conjuntamente com Hippolyte Fizeau [6]
no âmbito da Fotografia e da Óptica apresentando em co-autoria várias comunicações. Esta
colaboração científica iria durar até 1849 e dela resultaram diversos trabalhos experimentais

                                                  
5 A primeira publicação de Léon Foucault foi uma brochura de divulgação “Méthode pour Appliquer le Brôme à la

Production des Épreuves Daguerrienes”, Paris 1841
6 Hippolyte Fizeau (1819–1896) era também um autodidacta com uma formação à margem das escolas oficiais e com

relações de amizade com F. Arago, de quem recebeu orientação.
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conjuntos, como: obtenção de fotografias (daguerreótipos) directas do Sol, o estudo do
comportamento de diversas substâncias sensíveis à luz, forma dos diafragmas, recomposição do
espectro, interferência dos raios luminosos, polarização cromática, interferência dos raios caloríficos.

Do trabalho conjunto de Léon Foucault e Al. Donné foi publicado um Atlas para o Curso de
Microscopia, ilustrado com oitenta daguerreotipos executados por L. Foucault [7].

Durante estes anos no âmbito do estudo e da experimentação com a Electricidade há a registar
a continuação dos trabalhos experimentais de M. Faraday a que se juntam outros experimentadores
como A. de la Rive, H. Becquerel, e surgem alguns casos de aplicação útil da Electricidade.

A Telegrafia Eléctrica continuou a desenvolver-se nestes anos tendo começado em 1837 a
utilização do telégrafo eléctrico nos caminhos de ferro, com ligação das estações através de uma
linha aérea; em 1840 surgiu o telégrafo indicador de C. Wheatsone; e em 1843 entrou em
funcionamento o sistema telegráfico de S. Morse entre Washington e Baltimore.

No domínio das Máquinas Eléctricas para além do actuador (relé) electromagnético, que era
útil ao funcionamento dos telégrafos, surgiram alguns motores eléctricos alternativos como o de J.
Henry (1831), o Dal Negro (1834) e o de Page (1838), e surgiram motores eléctricos rotativos
como o de W. Ritchie (1833), o de H. Jacobi (1834), o de T. Davenport (1834), o de W. Sturgeon
(1837) e o de J. Joule (1839). Surgiram também alguns geradores eléctricos do tipo magneto-
eléctrico, como o de H. Pixii (1832), o de J. Saxton (1834), o de E. Clarke (1836) e o gerador de J.
Woolrich construído em 1844 para ser utilizado na indústria emergente da electrodeposição de
metais.

Na Electroquímica, que surgiu com o desenvolvimento da pilha eléctrica por A. Volta em
1800, eram conhecidas a decomposição da água (1800) e a separação de metais — prata, chumbo e
cobre — de soluções dos seus compostos. Em 1839 H. Jacobi desenvolve a electrogravação e no
ano seguinte A. de la Rive desenvolveu um processo para a electrodeposição do ouro sobre o aço,
mas já em 1838 a firma inglesa Elkington fazia a electrodeposição do zinco. O desenvolvimento dos
elementos eléctricos capazes de produzir electricidade e substituir vantajosamente a pilha de Volta
ocorreu com subordinação a vários factores: o valor da força electromotriz do elemento, o custo
dos metais utilizados no elemento e a quantidade de electricidade desenvolvida pelo elemento. O
resultado dessa constante procura foi o aparecimento de um número elevado de pilhas que foram
diferindo nos seus aspectos construtivos e  em algumas características eléctricas.

No âmbito da Iluminação Eléctrica apenas foi possível dar uma continuidade intermitente às
experiências de H. Davy com o arco eléctrico porque a duração do arco era curta, devido à rápida
combustão do carvão e à pequena duração da pilha, que tinha uma exploração cara devido à
pequena duração dos eléctrodos. Com o desenvolvimento nos Estados Unidos da América da pilha
de Hare foi possível a R. Hare a B. Silliman realizar experiências públicas com o arco eléctrico em
1822 e 1834. O desenvolvimento das pilhas de W. Grove (1839) e de R. Bunsen (1841) tornou
acessível a experimentação com o arco eléctrico. Em 1843, depois de algumas experiências privadas,
L. Deleuil iluminou, com sucesso e impacto público, a Praça de la Concorde, em Paris, com um
arco eléctrico alimentado por 200 elementos de Bunsen

Deste breve e selectivo resumo da evolução do conhecimento científico e técnico até ao início
do ano 1844, verifica-se que Léon Foucault vive e trabalha em Paris, num meio social ligado à
Ciência, e onde pode ter contacto com os principais acontecimentos científicos e técnicos nos
domínios de ponta dessa época.

                                                  
7 Al. Donné et Léon Foucault, “Atlas du Cours de Microscópie, Executé Aprés Nature, ou Microscópe-deguerréotype”,

Paris, J.-B. Baillière, 1846
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Os  Trabalhos  de  Léon  Foucault
Léon Foucault, actuando como preparador, e depois como assistente, de Alfred Dorée nos

seus trabalhos de Microscopia iniciou uma actividade de experimentador que iria ter continuidade
na realização individual de trabalhos em vários domínios científicos, entre os quais o domínio geral
da aplicação útil da Electricidade.

Os trabalhos experimentais relacionados com instrumentos ou com fenómenos eléctricos,
realizados por Léon Foucault, tiveram importância e foram marcantes na sua época. Embora a
génese desses trabalhos tenha resultado de problemas momentâneos que despertaram o interesse do
autor, o desenvolvimento dos instrumentos ou a experimentação realizada permitem caracterizar o
contributo de Léon Foucault como um electrotécnico percursor da época de expansão e de
realização que definiu a Electrotecnia na segunda metade do século dezanove.

Iluminação  —  o  arco  eléctrico
Em 1843 a utilização do arco eléctrico, tal como tinha sido feita por L. Deleuil na

ocasional iluminação nocturna da Praça de la Concorde, era afectada por três problemas:
não era uma iluminação contínua porque os eléctrodos de carvão consumiam-se
rapidamente, era uma iluminação incómoda porque era necessário manter, manualmente,
a distância entre os eléctrodos de carvão do arco, e era uma iluminação cara porque as
pilhas de alimentação do arco tinham um pequena duração.

Mas o resultado da iluminação com o arco eléctrico era deslumbrante. Numa época
em que a iluminação pública era feita com gás ou com óleos, o aparecimento de uma
fonte de luz potente e clara que promovia uma iluminação intensa, como o arco
eléctrico, maravilhava os espectadores!…

Foi, por isso, um passo natural aplicar a iluminação eléctrica com arco voltaico em
situações, como a Microscopia, em que se vinha utilizando a luz solar ou a luz de gás
tonante (mistura hidrogénio e oxigénio projectados sobre a cal) com todos os respectivos
inconvenientes.

Microscópio foto-eléctrico de Donné-Foucault-Duboscq  (1848)

Em 1844 Al. Donné e Léon Foucault submetem ao julgamento da Academia das
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Ciências de Paris um aparelho de sua invenção destinado ás demonstrações microscópicas
[8]. Tratava-se de um microscópio que era iluminado pelo arco voltaico, e que era
designado como microscópio foto-eléctrico [9]. A luz de um arco eléctrico passava por uma
lente convergente e que tinha o seu foco na zona do arco eléctrico. O feixe de raios
paralelos incidia depois numa estrutura óptica igual à do microscópio solar e acabava por
ser projectado num pequeno écran.

O aparelho inicial de Donné-Foucault apresentava o inconveniente de ser necessário
proceder à regulação manual da distância entre os carvões e à localização do arco no foco
do sistema óptico convergente, conforme a opinião de Léon Foucaul (1849):

“Neste aparelho, bastante difícil de manejar e de conduzir, a fonte luminosa no
entanto muito poderosa, necessitava de uma atenção contínua e impunha ao operador
uma preocupação prejudicial ás experiências, que por si sós, reclamavam todos os seus
cuidados”

Durante as experiências realizadas com o arco eléctrico Léon Foucault procurou
resolver o problema do rápido consumo dos eléctrodos de carvão de madeira, que
provocava a necessidade de estar constantemente a aproximar, com precisão e cuidado, os
carvões que entretanto se desgastavam. Primeiro promoveu a sua combustão numa
campânula de vidro onde se tinha feito o vazio (solução já adoptada no ovo eléctrico por
H. Davy), mas rapidamente as paredes da campânula se escureciam. Utilizando uma
campânula cheia com um gás não combustível ocorria o mesmo efeito. Como os
eléctrodos tinham de operar ao ar livre, só alterando o tipo de carvão se poderia
prolongar o tempo de utilização dos eléctrodos. Léon Foucault descobriu que o carvão
que se depositava nas serpentinas de destilação da hulha para produção de gás — carvão
de retorta — apresentava uma maior lentidão e uniformidade na combustão do que o
carvão de madeira. Em 1844 Léon Foucault, numa comunicação conjunta com H.
Fizeau assumiu a autoria dessa descoberta [10].

Imagem do arco eléctrico

No estudo do arco eléctrico Léon Foucault apresentou em 1849 uma comunicação
sobre a análise espectral (“análise prismática”) do arco entre eléctrodos de carvão onde

                                                  
8 Comptes Rendus des Scéances da l’Académie des Sciences, Tom. 18, p. 696, Paris, Janvier-Juin 1844
9 A. Ganot, “Traité Elementaire de Physique Experimentale et Appliquée et de Météorologie”, 7 Ed., Paris 1857
10 Fizeau et L. Foucault, “Recherches sur l’Intensité de la Lumière Emise par le Charbon dans l’Expérience de Davy”,

Comptes Rendus des Scéances da l’Académie des Sciences, Tom. 18, p. 746, Paris, Janvier-Juin 1844
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descreve a obtenção de espectros de absorção da risca D (de Fraunhofer), combinando a
luz do arco eléctrico com a luz solar e faz mais algumas considerações de índole
experimental [11], [12]. Só mais tarde em 1859 G. Kirchhoff viria a explicar a
coincidência da risca D da luz solar com a dupla risca brilhante característica do Sódio, e
viria a apresentar o espectro de absorção como método de análise.

Para além desta descoberta, o trabalho conjunto de Léon Foucault e de H. Fizeau
permitiu obter um maior conhecimento sobre o arco eléctrico. Em 1844, por processo
fotométrico, os dois autores descobriram uma diferença notável entre os dois eléctrodos:
o pólo positivo tinha uma maior superfície luminosa e tinha maior intensidade luminosa
do que o pólo negativo, [8]. O arco luminoso que unia os eléctrodos emitia uma luz de
um azul púrpura com uma intensidade óptica inferior à dos eléctrodos.

Numa outra comunicação [13], H. Fizeau e L. Foucault dão notícia sobre a
obtenção de uma fotografia (daguerreótipo) do arco eléctrico, entre eléctrodos de carvão
de retorta e entre eléctrodos de metal ou de metal e carvão, obtida com o projector
utilizado no microscópio foto-eléctrico. Tornou-se visível, durante a realização deste
trabalho laboratorial, que o carvão ligado ao pólo positivo da pilha se arredondava e
diminuía mais depressa do que o carvão ligado ao pólo negativo.

Na realização de todas estas experiências envolvendo o arco eléctrico foi patente a
dificuldade de operação motivada pela constante necessidade de aproximar os carvões,
que entretanto se tinham desgastado, mantendo a extremidade do carvão positivo no
ponto focal do sistema projector. Essa dificuldade levou Léon Foucault a procurar
desenvolver um sistema capaz de promover, sem intervenção do experimentador, a
aproximação dos eléctrodos mantendo localizada a zona do arco eléctrico. Essa
investigação prolongou-se por quatro anos, mas durante esse tempo Léon Foucault
continuou os seus trabalhos conjuntos com H. Fizeau sobre Óptica e tornou-se redactor
dos artigos científicos (quinzenais) do Journal des Débats Politiques et Littéraires,
sucedendo ao seu antigo professor e amigo Al. Donné.

A descrição do aparelho desenvolvido por Léon Foucault para a aproximação
automática dos eléctrodos de carvão, assim como alguns incidentes importantes para a
história do seu desenvolvimento, encontram-se relatados numa comunicação à Academia
das Ciências de Paris, [14].

Na sua comunicação Léon Foucault descreve, numa forma rápida e com uma leitura
pouco fácil e sem rigor científico, a constituição de um mecanismo de aproximação dos
eléctrodos de carvão, com a sua actuação controlada por um actuador electromagnético
cujo intensidade de acção dependia directamente da intensidade da corrente eléctrica de
alimentação do arco eléctrico.

O sistema criado — sistema de controlo de posição ponto a ponto com
realimentação negativa — partia de uma ideia simples: uma acção mecânica, limitada pela
acção de frenagem criada pela actuação de um electroíman que recebia informação sobre

                                                  
11 Léon Foucault; “Note sur la Lumière de l’Arc Voltaique”, communiquée à la Societé Philomathique,

20/Janvier/1849
12 Estas experiências, assim como o espectro (de absorção) de metais produzido pelo arco eléctrico, foram vistas por

William Thomson, Lord Kelvin, na oficina de Dubosq em Outubro de 1850.
13 H. Fizeau et L. Foucault, “Addition à une Precedente Note Concernente l’Ápplication des Procedés Daguerriens à la

Photographie”, Comptes Rendus des Scéances da l’Académie des Sciences, Tom. 18, p. 860, Paris, Janvier-Juin 1844
14 L. Foucault, “Apareil Destiné à Rendre Constante la Lumière Émanant d’un Charbon Placé entre les Deux Pôles

d’une Pile“, Comptes Rendus des Scéances da l’Académie des Sciences, Tom. 28, p. 68, Paris, Janvier-Juin 1849
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a posição dos eléctrodos, sobre a forma de um sinal eléctrico, através de o valor da
intensidade da corrente eléctrica proporcional à corrente que circulava no circuito do
arco eléctrico.

                        
Regulador de Léon Foucault (1848)   e    regulador Foucault-Duboscq (1850)

“Os dois porta-carvões são solicitados um para o outro por molas, mas eles não
podem ir um ao encontro do outro senão fazendo desfilar um rodado cujo último móvel
está colocado sob o domínio de um escape. É aqui que intervêm o electromagnetismo: a
corrente que ilumina o aparelho passa através das espiras de um electroíman cuja energia
varia com a intensidade da corrente; este electroíman actua sobre um ferro macio
solicitado de outro lado a afastar-se por uma mola antagonista. Sobre esse ferro macio
móvel está montado o escape que a propósito impede o movimento do rodado ou o deixa
realizar-se, e o sentido do movimento do escape é tal que, ele pressiona o rodado quando
corrente se reforça, e ela liberta-o quando a corrente enfraquece. Ora como precisamente
a corrente se reforça ou enfraquece quando a distância interpolar diminui, ou aumenta,
compreende-se que os carvões adquiram a liberdade de reaproximarem no momento
mesmo em que a sua distância cresceu, e que essa aproximação não possa ir até ao
contacto, porque a magnetização crescente que daí resulta lhes opõe depressa um
obstáculo intransponível, o qual desaparece por si mesmo assim que a distância interpolar
cresce de novo.”

Mas se a ideia era simples a sua concretização no regulador de Léon Foucault era
complexa tornando o seu funcionamento delicado. O aparelho funcionava como sistema
tudo-nada e a aproximação dos eléctrodos era intermitente exigindo uma afinação
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cuidada, e prevista pelo seu construtor, para que o movimento do eléctrodos fosse
aproximadamente contínuo.

O aparelho regulador apresentado por Léon Foucault começou a ser desenvolvido
pelo autor em 1848, e foi anunciado numa comunicação à Academia das Ciências de
Paris no princípio de 1849 [15]. Entretanto em Inglaterra E. Staite requereu em 1847
uma patente sobre um regulador com um mesmo princípio de funcionamento — o
carvão superior estava numa posição fixa e o carvão inferior deslocava-se devido a um
mecanismo de relógio cuja velocidade era controlada pela acção de um electroíman [16].
O regulador de Staite foi apresentado ao público em Sunderland em Outubro de 1847.

Perante a divulgação da notícia do regulador de Staite em Novembro de 1848 Léon
Foucault requereu à Academia das Ciências de Paris que uma comissão analisasse o seu
laboratório e o seu trabalho para verificar que o seu invento era independente do de E.
Staite. Essa comissão verificou as suas pretensões e apresentou o seu relatório onde
declara que “os processos imaginados por Foucault foram-no de um modo original e
independente dos que Staite inventou por seu lado com o mesmo fim”, [17].

Mas o regulador de E. Staite era mais simples do que o de Léon Foucault, e por isso
tornou-se um sucesso comercial em Inglaterra.

Para além da sua utilização no microscópio foto-eléctrico, o aparelho de iluminação
com arco eléctrico — lâmpada foto-eléctrica — foi adaptado a outros instrumentos
utilizados no estudo da Óptica.

A construção do regulador de Léon Foucault foi entregue a um fabricante de
instrumentos científicos com uma oficina famosa pela qualidade do seu trabalho no
domínio da Óptica, da Relojoaria e do Electromagnetismo: oficinas de G. Froment [18],
Aí o regulador foi construído, conforme o projecto inicial de Léon Foucault, com mais
cuidado e com um ajustamento mais preciso dos órgãos que o compõem, para servir nas
aplicações científicas da luz eléctrica, — lâmpada eléctrica, [19].

O regulador de Léon Foucault, só quando foi modificado (simplificado) em 1850
pela habilidade e experiência do construtor de instrumentos científicos (ópticos) de Paris
— J. Duboscq —, a quem tinha sido entregue a sua comercialização, é que se tornou um
aparelho funcional. O novo regulador de Foucault–Duboscq foi aplicado à lâmpada
foto–eléctrica e ao microscópio foto–eléctrico; e então começou a sua utilização fora do
laboratório e expandiu-se a divulgação pública da iluminação eléctrica [20].

Mais tarde, em 1862, Léon Foucault iria regressar ao estudo do problema do

                                                  
15 Sobre este regulador foi dada notícia descritiva e ilustrada em Portugal logo no ano seguinte: “O Sol Eléctrico”,

Revista Popular nº 5, pp. 33–34, 1850
16 Hoje sabe-se que o regulador foi desenvolvido por William Petrie (1821–1904) por sugestão de William Staite

(1809–1854) que mais tarde (Julho de 1847) patenteou o invento, e depois (Julho de 1848) voltou a patentear a sua
simplificação, apenas em seu póprio nome: W. Staite.

17 Comissaires Regnault, Dumas, “Rapport sur un Appareil à Lumière Électrique”, Comptes Rendus des Scéances da
l’Académie des Sciences, Tom. 28, p. 120, Paris, Janvier-Juin 1849

18 Gustave Froment, construtor de instrumentos científicos com formação da École Polytechnique, que desde 1844
procurou mecanizar a sua oficina com motores eléctricos de sua invenção, o que lhe valeu o prémio Volta de 1857.
Foi nestas oficinas que Léon Foucault mandou construir o seu pêndulo, o seu giroscópio, o seu dispositivo com
espelho girante e o seu actuador electromagnético

19 Léon Foucault, “Appareil Photo-électrique”, Comptes Rendus des Scéances da l’Académie des Sciences, Tom. 28, p.
698, Paris, Janvier-Juin 1849

20 Em 16 de Abril de 1849 o regulador Foucault-Duboscq, devidamente adaptado, serviu para criar o efeito do nascer
do sol na ópera “O Profeta” de Meyerbeer em Paris. Em Maio de 1849 um ballet composto propositadamente para
corresponder ao título “Electra” estreou-se num teatro londrino.
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regulador da distância dos carvões no arco eléctrico, quando já existia uma grande
experiência e variedade de soluções com reguladores e um interesse público pela
iluminação eléctrica. Desenvolveu então um outro regulador que, entre outras,
apresentava um particularidade importante: para combater o desenvolvimento do calor
que a indução electromagnética provoca no ferro macio maciço, construiu um
electroíman com um núcleo magnético descontínuo formado por lâminas múltiplas [21].

Graças ao contributo original de Léon Foucault dois dos grandes problemas iniciais
do desenvolvimento da Iluminação Eléctrica estavam resolvidos: o consumo rápido do
carvão de madeira dos eléctrodos resolvido com a utilização do carvão de retorta; a
intermitência da luz resolvida com um regulador electromagnético da distância dos
eléctrodos. O terceiro problema — custo exagerado da iluminação eléctrica devido à
constante substituição dos eléctrodos de metal na pilha — só seria resolvido em 1851
com o desenvolvimento por F. Nollet de uma máquina geradora rotativa
magneto–eléctrica accionada por uma máquina a vapor, que mais tarde (1855) viria a ser
conhecida como a Máquina de l’Alliance. Assim pode ser realizada a aplicação útil da luz
eléctrica, várias vezes sugerida, mas impraticável até então: a iluminação eléctrica dos
faróis de costa [22].

O trabalho original de Léon Foucault sobre o arco eléctrico que ocorre entre 1843 e 1849
ainda permitiu a realização conjunta com H. Fizeau de vários trabalhos no domínio da Óptica. Em
1849 os dois experimentadores iniciam um trabalho de investigação individual na persecução dos
seus interesses científicos. Depois dessa separação Léon Foucault vai realizar os dois trabalhos que
tiveram maior repercussão pública: a demonstração do movimento diurno da Terra com um
pêndulo (1851) e a determinação da velocidade da luz (1862).

A experiência realizada com o pêndulo, primeiro em casa, depois numa sala do Observatório de
Paris com a assistência de muitos membros da Academia de Ciências, e finalmente a demonstração
pública no edifício do Panthéon, serviram para transformar uma experiência científica importante e
necessária numa glória nacional e iniciar uma onda de entusiasmo público [23].

Com o trabalho experimental para determinação da velocidade da luz, no ar e na água, com
um método de sua autoria utilizando um dispositivo com espelho girante por si desenvolvido, Léon
Foucault ajudou a decidir uma dúvida fundamental de F. Arago sobre a natureza da luz. Deste
trabalho irá resultar uma comunicação à Academia das Ciências [24] e mais tarde uma dissertação de
doutoramento submetida em 1853 à Faculdade das Ciências de Paris [25].

Entre a realização de experiências importantes, o desenvolvimento de alguns instrumentos
como o giroscópio (1852) e a periódica colaboração jornalística, Léon Foucault ainda deu mais
alguns contributos no estudo e na aplicação da Electricidade.

                                                  
21 Léon Foucault, “Apareil Régulateur de la Lumière Électrique à Recul et à Détente Equilibrée”, 1862
22 A primeira aplicação da luz eléctrica num farol de costa deu-se em Inglaterra no farol de South Foreland, no estreito

de Dover, em Dezembro de 1858 e no farol de Dungenes, também no estreito de Dover em 1862; em França a
primeira aplicação foi no farol do Cabo de La Hêve no Havre em 1863

23 Michael F. Collin, “The Popular and Scientific Reception of the Pendulum in the United States”, ISIS, 90, (2), pp.
181–204, June 1999

24 L. Foucault, “Sur l’Éxperince Relative à la Vitesse Comparative da la Lumière dans l’Air et dans l’Eau”, Comptes
Rendus des Scéances da l’Académie des Sciences, Tom. 38, p. 771, Paris, 1850

25 Léon Foucault, “Sur les Vitesses de la Lumière dans l'Air et dans l'Eau”, Paris : Bachelier, 1853 —  Thèse présentée à
la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de Docteur ès Sciences Physiques; Annales de Chimie et de
Physique, 3ª Ser, 41, pp. 129–164, 1854
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Electromecânica  —  conservação  do  movimento  do  pêndulo
Na experiência com o pêndulo, que fora realizada em 1851 e que tinha notabilizado

junto do público Léon Foucault como físico, a amplitude do movimento do pêndulo
diminui lentamente devido à resistência do ar e a outros atritos. Essa ocorrência
tornava–se prejudicial ás demonstrações públicas da experiência porque a oscilação do
pêndulo só se mantinha durante cinco horas, o que em Paris correspondia sensivelmente
a uma variação de 56º 28´.

Para resolver este problema Léon Foucault desenvolveu um aparelho
electromecânico, engenhoso mas de estrutura complicada, para manter indefinidamente a
oscilação do pêndulo sem alterar a direcção do plano de oscilação; o que implicava que a
actuação do aparelho ocorresse no momento conveniente e sem interferir na liberdade de
movimento do pêndulo.

Actuador electromecânico

O sistema desenvolvido consistiu em colocar uma armadura cilíndrica de ferro
macio, com o eixo coincidente com a direcção do fio de suspensão, no interior da bola
de cobre do pêndulo e sobre ela fazer actuar, no momento conveniente, um electroíman
alimentado por uma pilha eléctrica. O momento de actuação do electroíman ocorrerá em
cada semi–oscilação descendente, tendo de cessar no início da parte ascendente da
semi–oscilação. A maior dificuldade consiste em, com os meios dessa época, abrir e fechar
o circuito eléctrico no momento definido pela posição do pêndulo, mas sem interferir no
seu movimento, e, portanto, sem contacto físico entre o pêndulo e o actuador.

A solução desenvolvida por Léon Foucault baseia-se no aproveitamento da reacção
exercida pela armadura de ferro macio sobre o electroíman que a atrai. Na descrição de
A. de la Rive[26]:

“O electroíman está apoiado sobre uma mola e está ligado a uma alavanca. Essa
alavanca, quando baixa provoca o fecho do circuito eléctrico de um segundo electroíman,
que está em paralelo com o circuito do electroíman principal. Quando o segundo
electroíman actua fecha o circuito eléctrico do electroíman principal. Mas esse fecho só

                                                  
26 A. de la Rive, “Traité d’Électricité Théorique et Appliquée”, Tom. 3, p. 475, Paris 1858
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ocorre depois da alavanca baixar lentamente, porque o seu movimento depende de um
mecanismo de relojoaria (travão, roda dentada, volante) cujo tempo de actuação depende
do momento de inércia do volante”.

O modo de funcionamento deste actuador electromagnético é simples. Supondo
que a bola do pêndulo está no início de uma semi-oscilação descendente, o electroíman
principal por acção do seu peso, comprime a mola e o circuito eléctrico que alimenta o
outro electroíman é fechado, o que provoca a actuação do segundo electroíman fechando
o circuito eléctrico de alimentação do electroíman principal. Quando a bola se aproxima
da vertical, aproxima-se do electroíman principal, e a armadura cilíndrica no interior é
atraída, acelerando o movimento do pêndulo. Quando passa sobre o electroíman
principal a armadura cilíndrica atrai o electroíman e este elevando-se provoca a
interrupção da alimentação do circuito eléctrico do outro electroíman que deixando de
actuar interrompe a alimentação do electroíman principal e este deixa de influenciar a
armadura no interior da bola do pêndulo, quando se inicia a semi-oscilação ascendente.
Sem acção magnética o electroíman principal cai sobre a mola e restabelece o contacto no
circuito do outro electroíman, mas como o fecho do interruptor do circuito principal só
ocorre depois de actuar o mecanismo de relojoaria que atrasa esse fecho, o pêndulo tem
tempo de concluir a semi-oscilação ascendente e de iniciar a próxima semi–oscilação
descendente até o electroíman principal actuar de novo.

Este sistema electromecânico, desenvolvido por León Foucault, envolvia órgãos
eléctricos e órgãos mecânicos (relojoaria) [27]. Foi o hábil construtor G. Froment quem
construiu este sistema electromecânico delicado, que teria aplicação na demonstração da
experiência do pêndulo patente durante a Exposição Universal de Paris de 1855.

Electricidade  —  condutibilidade  dos  líquidos
Em 1834 Michael Faraday anunciava “que a água e os outros electrólitos podem

conduzir electricidade sem sofrerem decomposição, quando a electricidade é de suficiente
baixa intensidade,...”. Desta forma o próprio autor estabelecia a excepção à lei da
decomposição electrolítica que enunciara em 1832, [28]. No seguimento deste
enunciado outros estudiosos concordaram com M. Faraday quanto à admissão de uma
condutibilidade física dos líquidos: A. de la Rive fez variar o valor da área dos eléctrodos
para anular o efeito da decomposição electrolítica de corrente eléctrica obtida a partir de
uma bobina de indução (corrente alternada) (1837); C. Matteucci obteve os mesmos
resultados com outro electrólito e com electricidade obtida de uma pilha voltaica (1837);
C. Despretz constatou que os eléctrodos de ouro ou de platina provocavam desvios num
galvanómetro sensível, quando eram mergulhados na água e sem que houvesse
decomposição (1849).

Apesar disso, outros estudiosos continuavam a afirmar o enunciado absoluto da lei
da decomposição electrolítica “a acção química está na proporção directa da quantidade
absoluta de electricidade que passa” no circuito: H. L. Buff verificou que trabalhando com
uma intensidade de corrente muito baixa, e prolongando a experiência por vários dias, a
mais pequena quantidade de electricidade decompõe o seu equivalente no líquido que

                                                  
27  Actualmente o movimento do pêndulo é conservado com a aplicação de um sistema electrónico-mecânico que faz

actuar um electroíman sobre uma armadura ligada ao fio de suspensão na sua parte superior e perto do ponto de
fixação, num instante e durante um intervalo de tempo controlados por um sistema electrónico que detecta a posição
vertical do pêndulo com o auxílio de um sensor óptico.

28 Ver Michael Faraday, “Experimental Researches in Electricity”, vol. I, §§ 377, 986, 1032.
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atravessa.
Perante a divulgação do trabalho de H. L. Buff, durante o ano de 1853 Léon

Foucault publicou um artigo onde claramente assumiu a ideia de M. Faraday que existe
uma condutibilidade própria dos líquidos, independente de toda a decomposição
química.

Numa comunicação apresentada à Academia das Ciências [29] Léon Foucault
enunciou a sua adesão à opinião de M. Faraday, apresentou a sua ideia e depois divulgou
duas experiências capazes de demonstrar a validade da sua ideia. Para Léon Foucault,

“A necessidade de admitir a existência desta propriedade (condutibilidade própria dos

líquidos) aparece de um modo muito angustiante, quando se trata de ligar aos princípios
da electroquímica as reacções que ocorrem entre líquidos compostos. Com efeito, se o
produto da sua combinação directa conserva esse mesmo estado físico, as electricidades
libertadas no primeiro instante não podem neutralizar-se senão encaminhando-se através
de todos os meios líquidos; é preciso portanto, ou que a reacção pare sob a influência
contrária das tensões eléctricas, ou que uma corrente se estabeleça sem provocar
decomposição; como na realidade a reacção se produz e se acaba, deve-se concluir : 1º
que os líquidos são dotados de uma condutibilidade própria análoga à dos metais; 2º que
essa condutibilidade é sem dúvida muito fraca, pois, em razão das espessuras infinitamente
pequenas em que ela se exerce, é necessário, para levantar toda a dificuldade, que esta
condutibilidade não seja rigorosamente nula.”

Estas considerações, julgadas pelo físico Jules Gavarret como “muito novas e de
ordem muito elevada” [30], não permitiam obter uma ideia da amplitude do fenómeno,
pelo que Léon Foucault desenvolveu experiências susceptíveis de o tornar visível.

A primeira experiência consistiu em ligar em paralelo, através de um galvanómetro,
dois pares de metais submersos.

Quando os eléctrodos de zinco e platina, de cada um dos pares, estão a igual
distância não circula corrente eléctrica entre os dois pares porque são iguais as acções das
correntes que atravessam cada um dos pares; mas quando os eléctrodos dos dois pares de
metais estão a distância diferente, como naquele em que a distância entre eléctrodos é
menor, diminui a resistência do líquido de menor espessura, e circulará uma corrente de
um par para o par que tem os eléctrodos a menor distância.

             

Ou, dando outra forma à experiência, cria-se uma pilha voltaica com rodelas de
zinco e de cobre alternadas e separadas por rodelas de pano molhadas em agua acidulada.
Quando se termina a pilha com placas do mesmo metal nas extremidades, verifica-se que

                                                  
29 Léon Foucault; “Sur la Conductibilité Propre des Líquides — Piles sans Métal”, Comptes Rendus des Scéances da

l’Académie des Sciences, Tom. 37, p. 580, Paris, Juillet-Decembre 1853
30 Jules Gavarret; “Traité d’Électricité”, Tom. I, p. 537, V. Masson 1857
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o sistema está em equilíbrio e não circula corrente. Se se duplicar a espessura das rodelas
de pano, de duas em duas, circulará uma corrente, “no mesmo sentido“ que aquele que
resultaria “da supressão total das rodelas mais finas; elas desempenham o papel de condutores
metálicos” [31].

No elogio histórico que J. Bertrand fez de Léon Foucault perante a Academia das
Ciências em 1882, aquele físico considerou que esta experiência “era engenhosa mas
muito indirecta para levar a convicção até à evidência”.

Mas Léon Foucault além de apresentar estas duas formas para a experiência de apoio
à existência de uma condutibilidade própria dos líquidos, desenvolveu uma aplicação — a
pilha eléctrica sem metal. Formou uma pilha unicamente composta de solutos capazes de
reagir quimicamente sem provocarem um precipitado, demonstrando que sobrepondo
regularmente três líquidos condutores surgiu uma corrente eléctrica com um sentido
determinado; por exemplo o ácido sulfúrico, separado da potassa pela água destilada —
esta ultima actua como um condutor da corrente eléctrica obtida.

Nesta comunicação pouco precisa e de leitura pouco agradável, Léon Foucault
sintetiza o seu pensamento em duas conclusões e salienta que “se deve ter por verdadeira
a lei de Faraday sobre o equivalente eléctrico, com a condição de se desprezarem os desvios
insensíveis que resultam da condutibilidade própria dos líquidos”.

A esta comunicação, e sobretudo ás suas conclusões, H. L. Buff opôs algumas
objecções a que Léon Foucault respondeu com dois artigos na Bibliothéque Universelle
de Genève em 1854. Neles apresentou uma outra demonstração da existência de
condutibilidade própria dos líquidos, agora julgada por J. Bertrand como “decisiva e
completa”.

Sobre a existência de uma condutibilidade própria dos líquidos é importante
comparar os valores encontrados por Ed. Becquerel (onde se realça o valor relativo)

prata = 100;     água destilada = 13 x 10–9;     sulfato de cobre saturado = 3,77 x 10–6;

Sobre esta matéria convém conhecer a opinião de Linus Pauling, cientista
contemporâneo e prémio Nobel da Química [32]: “A água tem uma condutibilidade
eléctrica muito pequena. Esta substância não possui electrões livres (electrões metálicos) para
dar lugar à condutibilidade electrónica ou metálica, e também não tem os suficientes iões
(…) para originar uma condutibilidade iónica apreciável.” [33].

Durante o ano de 1853 Léon Foucault obteve o seu grau de Docteur ès Sciences Physiques
pela Faculdade das Ciências de Paris. A dissertação, relatando o seu trabalho sobre a determinação
experimental da velocidade da luz no ar e na água realizado em 1850, versava um assunto
importante que iria ser decisivo para a dissipação da dúvida sobre a natureza ondulatória da luz, mas
na defesa do trabalho o candidato respondeu mal, apesar do verbalismo delicado, ignorando a
arguência do Júri e as sugestões para correcção das fórmulas que lhe tinham sido criticadas. No final
o Júri, constituído por J. B. Dumas (presidente) e por A. J. Balard e C. M. Despretz (arguentes)

                                                  
31 Esta parte da comunicação permite ver o grau de imprecisão da escrita de Léon Foucault. Se o número de rodelas

duplicadas for par e se forem desprezadas as rodelas mais finas, continua a existir equilíbrio do sistema e não circula
corrente eléctrica

32 Linus Carl Pauling (1901–1994); doutorado em Química e Professor do California Institute of Technology, teve um
trabalho científico no domínio da Química com grande versatilidade; Prémio Nobel da Química em 1954 e Prémio
Nobel da Paz em 1962

33 Linus Pauling; “Quimica General”, p. 194, Aguilar, 1964
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aprovou o candidato devido ao trabalho experimental realizado, [34].
A necessidade do trabalho experimental realizado por Léon Foucault e descrito na sua

dissertação tinha sido criada por François Arago, que tendo tomado conhecimento dos trabalhos de
C. Wheatstone na determinação da velocidade da electricidade [35] com auxílio de um espelho
girante, teve a ideia (1838) de fazer uma comparação entre a velocidade da luz em dois meios
ópticos [36], o que se mostrou impossível de concretizar experimentalmente, embora ocorressem
diversas tentativas (posteriores a 1843). A partir de 1849 Hippolyte Fizeau trabalhou num método
experimental de sua autoria, baseado na utilização de uma roda dentada girante para criar impulsos
de luz [37]. Mas o aperfeiçoamento do sistema de roda dentada levou vários anos.

Baseado na experiência acumulada com todos os
trabalhos anteriores a concepção da montagem
experimental — baseada num espelho girante — e o
projecto dos instrumentos [38] realizado por Léon
Foucault para comparar a velocidade da luz no ar e na
água demonstrou que aquele físico possuía um hábil
domínio da Óptica e da Instrumentação.

Só alguns anos mais tarde é que Léon Foucault
regressaria ao estudo destes problemas de óptica e de Instrumentação para então determinar a
velocidade absoluta da luz no ar. Entretanto realizou mais alguns trabalhos no âmbito da aplicação
da Electricidade, especialmente aquela experiência que iria ligar o seu nome para sempre ás
correntes eléctricas de indução.

Energia  —  conversão  do  trabalho  em  calor
Em 1855 Léon Foucault apresentou à Academia de Ciências de Paris uma

comunicação [39], ligeira e meramente descritiva, onde apresentou um instrumento de
simples construção destinado a

“…colocar sob os olhos do público reunido nos anfiteatros um curioso exemplo da
conversão do trabalho em calor…”

Tendo disponíveis os elementos necessários para a verificação do aumento de
temperatura de um disco devido a uma transformação de trabalho em calor, Lèon
Foucult descreve o instrumento que desenvolveu.

“Entre os pólos de um forte electroíman, eu coloquei o sólido de revolução
pertencente ao aparelho rotativo que chamei giroscópio e que me serviu anteriormente

                                                  
34 W. Tobin; “Toothed Wheels and Rotating Mirrors: Parisian astronomy and mid-nineteenth century experimental

measurements of the speed of light”, Vistas in Astronomy, vol. 36, p. 271, 1993
35 Charles Wheatstone procurou medir a velocidade da electricidade em 1834, porque considerava a electricidade um

fenómeno de difusão com uma velocidade que necessariamnte diminuía com a distância, o que tornaria a telegrafia
eléctrica, então emergente, demasiado lenta e sem interesse!

36 Segundo F. Arago: no sistema emissivo (Newton) a refracção da luz dar-se-ia devido ao aumento da velocidade na
entrada num meio refrigente; no sistema ondulatório (Fresnel) a refracção da luz dar-se-ia com uma diminuição na
velocidade da luz na passagem para um meio refrigente.

37 Hippolyte Fizeau; “Sur une Expérience Relative à la Vitesse de Propagation de la Lumière”, Comptes Rendus des
Scéances da l’Académie des Sciences, Tom. 29, pp. 90–92, Paris, Juillet-Decembre 1849

38 Os principais instrumentos foram fabricados e aperfeiçoados pelo construtor francês com oficina em Paris Gustave
Froment.

39 Léon Foucault; “De la Chaleur Produite par l’Influence de l’Aimant sur les Corps en Mouvement”, Comptes Rendus
des Scéances da l’Académie des Sciences, Tom. 41, p. 450–452, Paris, Juillet-Decembre 1855
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para experiências de outra natureza. Esse sólido é um toro em bronze ligado por um
pinhão dentado a uma roda motora, e que, sob acção da mão provida de uma manivela
pode assim adquirir uma velocidade de 150 a 200 rotações por segundo. Para tornar mais
eficaz a acção do íman, duas peças de ferro macio sobrepostas às bobinas prolongam os
pólos magnéticos e concentram-nos na vizinhança do corpo girante.”

Com este instrumento Léon Foucault realizou duas experiências: colocando o
aparelho a rodar a toda a velocidade aplicou uma corrente eléctrica com intensidade
elevada ao electroíman e o toro de bronze parou em alguns segundos; continuando a
accionar a manivela, com dificuldade, o toro de bronze continuou a rodar mas a sua
temperatura aumentou de 16 °C para 34 °C.

Imediatamente conclui que:

“Se a experiência parece digna de interesse, será fácil dispor de um aparelho para
reproduzir exagerando-o o fenómeno que assinalo...”

Este trabalho de Léon Foucault no domínio da Electrotecnia, pelo assunto que trata,
e por ser o único trabalho ligado às consequências das correntes eléctricas de indução —
correntes eléctricas que mais tarde se passaria a chamar correntes de Foucault [40] —
sugere três comentários: um primeiro sobre os trabalhos antecedentes sobre as correntes
de indução realizados por outros estudiosos, um segundo comentário sobre a parte da
Física onde realmente se insere esta experiência e um terceiro comentário sobre a
importância das correntes de indução na Electrotecnia.

As Correntes de Indução — em Novembro de 1831 Michael Faraday publicava os
resultados de um conjunto de experiências destinadas a explicar o fenómeno
magnético descoberto por François Arago em 1822 e comunicado à Academia
das Ciências em 1824. Durante trabalhos de campo com uma agulha de
declinação, destinados à determinação  da intensidade do campo magnético
terrestre na colina de Greenwich, F. Arago descobriu que, em cada leitura, a
agulha magnética cessava mais depressa a oscilação em torno da sua posição final
quando estava contida numa caixa com um fundo de metal do que quando estava
afastada de qualquer corpo estranho. Tal facto levou-o a fazer algumas

                                                  
40 As correntes eléctricas de indução, que se desenvolvem nas massas metálicas por acção de uma campo magnético

variável, foram chamadas de correntes fugitivas por F. Arago, designadas por correntes de indução parasitas por G.
Ferraris, recebendo o nome de correntes turbilhonares (eddy current) nos países de expressão anglo-saxónica e depois
de 1886 de correntes de Foucault nos países de expressão francesa, ou onde se exerceu um a forte influência da cultura
técnico-científica francesa.
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experiências com um instrumento que desenvolveu, considerando então a
interacção entre corpos magnéticos e não magnéticos tornando a placa de metal
móvel e dando-lhe a forma de um disco, tendo então verificado que um disco
radialmente ranhurado fazia diminuir a intensidade do fenómeno de interacção
[41]. Imediatamente outros estudiosos se lançaram na investigação deste
fenómeno: C. Babbage e J. Herschell (1825) repetiram as experiências de F.
Arago e divulgaram o fenómeno na literatura científica inglesa. Também Harris,
Ampére e Colladon, Barlow (1825), realizaram experiências para verificar as
causas da variação da interacção do íman e da placa metálica, acumulando um
conjunto de factos sobre aquilo que se passou a designar como magnetismo de
rotação. Mas do seu trabalho M. Faraday concluía que as experiências “provavam
que quando uma peça de metal passa diante de um simples pólo ou entre os pólos
opostos de um íman, ou perto de pólos electromagnéticos,(...) produzem-se correntes
eléctricas através do metal, transversas à direcção do movimento” [42].
Em 1832 L. Nobili e Antinori estudaram o comportamento de um disco móvel
entre dois pólos magnéticos e procuraram determinar a direcção das correntes
eléctricas no disco metálico; estabeleceram que se desenvolvia na parte do disco
que entrava na zona de influência do pólo
um sistema de correntes contrárias ás do
íman. Carlo Matteucci estudou os
mesmos fenómenos, mas com maior
precisão e, tendo publicado em 1854 a
determinação experimental da distribuição
das correntes eléctricas no disco de metal,
concluiu que essa distribuição era bem
mais complicada do que o até aí admitido.
Da resenha histórica dos estudos sobre
correntes de indução é fácil concluir que
antes do trabalho de Léon Foucault apresentado em 1855 já tinham sido
descobertos os fenómenos importantes e retiradas conclusões práticas relativas ás
correntes de indução: aquecimento, distribuição espacial, acção electromecânica,
descontinuidades da massa metálica, etc... Mas isto mesmo é admitido por Léon
Foucault na sua comunicação quando escreve:

“Quando o aparelho está lançado a toda a velocidade, a corrente de seis pares
Bunsen, dirigida para o electroíman, cessa o movimento em alguns segundos, como
se um freio invisível fosse aplicado ao móvel: é a experiência de Arago desenvolvida
por M. Faraday.”

Conservação da Energia — Uma década antes da experiência descrita por Léon
Foucault já tinha sido enunciado a hipótese da conservação da energia por quatro
cientistas europeus: J. R. Mayer (1842), J. P. Joule (1843), L. A. Colding
(1843), H. von Helmhotz (1847) [43]. Enquanto que alguns destes trabalhos se

                                                  
41 François Arago; “Oeuvres Complètes”, Tom. 4, pp. 424–448, Paris 1854
42 Michael Faraday “Experimental Researches in Electricity”, Vol. I, § 119, Nov 1831
43 Th. S. Kuhn; “Energy Conservation as an Example of Simultaneous Discovery”, in Critical Problems in the History of

Science, University of Wiscosin, 1959
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preocupavam com o calor produzido por atrito, o trabalho experimental de James
P. Joule tratava de “os efeitos caloríficos da electricidade de origem magnética e do
valor mecânico do calor”, e tornou-se conhecido no meio científico parisiense,
porque foi publicado em francês um resumo no ano de 1852 [44].
J. Joule fez rodar em 1843 um pequeno
electroíman, imerso em água num tubo fechado,
no campo magnético criado por um outro
electroíman maior. Pôde medir, com precisão, a
temperatura da água contida no tubo com o auxílio
de um termómetro. Esta montagem permitiu
confirmar a lei anteriormente descoberta por J.
Joule (1840) ligando o aumento de temperatura ao quadrado da intensidade da
corrente que percorria o pequeno electroíman. Fazendo o eixo da parte rotórica
do seu aparelho ser enrolado por um fio com dois pesos na sua extremidade,
pode medir a força necessária para rodar o pequeno electroíman a uma velocidade
determinada. Nesta segunda experiência J. Joule pôde determinar um valor
médio de equivalência entre a quantidade de calor necessária para elevar a
temperatura de uma dada massa de água (1 pound) de um grau Fahrenheit e a
força mecânica capaz de elevar uma determinada massa (838 lb) a uma
determinada altura (1 pé). J. Joule repetiu várias vezes a experiência e os
resultados não foram concordantes, pelo que só mais tarde (1847 e 1849) iria
obter um valor mais fiável por processos meramente mecânicos — calor
desenvolvido no atrito de fluidos. Os resultados das suas últimas experiências
foram comunicados à Academia das Ciências de Paris e publicados nos Comptes
Rendus em 1849.
Estes trabalhos pioneiros suscitaram outros e em 1855 pertencia já ao
conhecimento científico divulgado, embora fosse considerado um conhecimento
novo, a relação entre fornecimento de trabalho e produção de calor. Isto mesmo
admite Léon Foucault na sua comunicação.

“Se, apesar desta influência […o íman e o corpo condutor tendem para uma

influência mútua…] se pretende que o movimento persista, é preciso fornecer
incessantemente um certo trabalho, a parte móvel, ser quase um freio, e esse
trabalho produz necessariamente um efeito dinâmico que eu julguei, segundo as
novas doutrinas, dever se reencontrar em calor.”

Embora o trabalho de Léon Foucault apresente alguns valores para a variação da
temperatura do toro metálico, é, essencialmente uma descrição qualitativa do
instrumento científico desenvolvido e das demonstrações a que ele se poderia
destinar. Assim, no âmbito das preocupações com a determinação do equivalente
mecânico do calor só em 1870, um outro investigador francês Jules Violle se
serviu do instrumento desenvolvido por Léon Foucault para determinar
experimentalmente, com diversos discos de diferentes metais, um valor para o
equivalente mecânico do calor [45]. Ao longo do texto do seu trabalho J. Violle

                                                  
44 Annales de Chimie et de Physique, Tom e 34, pp. 504–508, Paris 1852. O original foi publicado em Philosophical

Magazine, v. 23, pp. 263, 347, 435, 1843
45 Jules Violle; “Sur l’Équivalent Mécanique de la Chaleur”, Annales de Chimie et de Physique, Tome XXI, 4ª Serie, pp.

64–97, 1870
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faz várias considerações sobre o instrumento desenvolvido por Léon Foucault:
“Mas já Foucault tinha dado à experiência de M. Joule uma forma notável,…”,
“…é com a ajuda do aparelho de Foucault…”, “A disposição maior para produzir
este fenómeno é incontestavelmente aquela que Foucault adoptou numa experiência
célebre.”, “Essa experiência presta-se admiravelmente para uma medida do
equivalente mecânico do calor.”, “…o aquecimento enorme que se pode obter com o
aparelho de Foucault…”.
Perante os factos relatados pode-se considerar que Léon Foucault desenvolveu
um instrumento científico capaz de demonstrar o efeito electromecânico e o
desenvolvimento de calor pelas correntes de indução. Nesse desenvolvimento deu
continuidade a trabalhos e a ideias que tinham grande divulgação nessa época e
que diziam respeito à hipótese da conservação da energia, mas não fez qualquer
aplicação científica dos instrumento desenvolvido.

Aplicação das Correntes de Indução — o trabalho de Léon Foucault pôs em
evidência o consumo de energia com um desenvolvimento de calor nem sempre
desejado, porque não era um efeito útil. Surge assim a noção desse consumo de
energia como uma perda. Essa noção continuará a expandir-se com o início do
estudo experimental das primitivas máquinas electromagnéticas, com o trabalho
de F.-P. Le Roux sobre as máquinas de l’Alliance (1857) até ao conhecimento
completo do balanço energético típico do funcionamento de uma máquina
eléctrica.
Mas, uma outra visão surgiu, quando as correntes de indução serviram para
estabilizar, e atenuar, a parte móvel dos galvanómetros (1886); tratava-se de uma
aplicação útil e desejada. A partir daí outras aplicações
úteis surgiram e hoje a aplicação das correntes de
indução (agora chamadas correntes de Foucault) no ensaio
não destrutivo de peças metálicas, como tubos ou
cabos, constituem um importante assunto e um
interessante negócio [46].

Nesse ano de 1855 Léon Foucault tomou posse de um lugar de
Físico do Observatório Astronómico de Paris, criado para si por Napoleão III, e recebeu a medalha
Copley da Royal Society de que era membro estrangeiro.

Indução  —  bobinas  múltiplas
Durante o ano de 1851 surgiu em Paris, apresentado pelo construtor Heinrich D.

Ruhmkorff, um instrumento científico que despertou o maior interesse junto de todos os
que se dedicavam ao estudo da Electricidade — uma bobina de indução.

O fenómeno da indução electromagnética, descoberto por M. Faraday em 1831
tinha servido para o desenvolvimento de um instrumento capaz de obter uma força
electromotriz de indução a partir da interrupção frequente de uma corrente eléctrica
indutora, o que era conseguido com o auxílio de um interruptor rotativo. Este sistema,
apresentado por Michael Faraday em 1835, assim como as ideias e a experiência de
outros investigadores, serviu de modelo a H. Ruhmkorff para construir uma bobina de
indução, realmente prática [47], que viria a ser designada nos meios científicos com o

                                                  
46 Robert C McMaster; “Nondestructive Testing Handbook”, The Ronald Press Company, 1963
47 Antes tinham construído bobinas de indução: Faraday – 1835, Henry – 1836, N. Callan – 1836, C. Page – 1837, C.
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nome do seu autor — bobina de Ruhmkorff.

              

Ruhmkorff  1851

A bobina de indução construída por H. Ruhmkorff era formada por um núcleo
magnético aberto composto por um feixe de fios de ferro macio, envolvido por um
cilindro de cartão e em torno do qual estavam enroladas duas bobinas de fio de cobre
isolado. Um primeiro fio de cobre (50 m), que formava o circuito indutor, estava ligado
a uma pilha. Sobreposta àquela primeira bobina estava uma outra bobina, de um longo
(10 km) fio de cobre mais fino, formando o circuito induzido; as extremidades desta
bobina estavam ligadas a terminais colocados em pequenas colunas de vidro. Um dos
condutores de entrada do circuito indutor passava num interruptor rotativo e a outra
extremidade desse condutor fechava-se por um interruptor vibrante destinado a provocar
a abertura e o fecho bruscos deste circuito, devido à força de atracção exercida sobre a
lâmina do interruptor pelo núcleo magnético nos momentos em que estava magnetizado.

Os principais aspectos construtivos, que asseguraram a qualidade deste instrumento
científico, eram um cuidadoso tratamento dos problemas de isolamento eléctrico dos fios
de cobre das duas bobinas e a utilização de um núcleo dividido de material
ferromagnético. Os fios condutores de cobre estavam recobertos por uma bainha de
seda, e cada espira era isolada com uma camada de goma laca fundida. O núcleo
magnético aberto era formado por um feixe de arames de ferro macio. Apesar disso, as
bobinas construídas tinham uma capacidade limitada por alguns aspectos construtivos.

Um dos aspectos limitadores era o isolamento eléctrico; quando se pretendia
construir uma bobina maior, o aumento da tensão no circuito induzido rompia o
isolamento das espiras desse circuito [48]. Um outro aspecto limitativo era a dificuldade
em obter uma interrupção brusca (rápida) da corrente indutora, devido às características
eléctricas do circuito interrompido [49] e à folga do interruptor mecânico. Também os
contactos do mecanismo de interrupção brusca de corrente deterioravam-se mais
rapidamente com tensões mais elevadas.

Perante todas essas dificuldades, importantes num momento do desenvolvimento da
Electricidade em que tantos investigadores faziam trabalhos experimentais com a bobina
de Ruhmkorff, surge uma comunicação de Léon Foucault à Academia das Ciências [50]
onde apresenta uma solução para o problema do aumento do valor da tensão induzida.

“Entretanto, assimilando os aparelhos de indução às outras fontes conhecidas de
electricidade dinâmica, pois todas são susceptíveis de ser reunidas em série e de dar os

                                                                                                                                                                   
Neef – 1839, Masson et Breguet – 1841

48 Valores conhecidos permitem determinar como valor limite da tensão 300 V, correspondentes a faíscas com 10 mm
no ar a pressão e temperatura normais.

49 Este problema tinha sido mitigado por Hippolyte Fizeau em 1853 com a colocação de um condensador nos terminais
do interruptor, melhorando, dessa forma, o carácter puramente indutivo da corrente indutora, diminuindo o efeito de
auto-indução no circuito indutor.

50 Léon Foucault; “Note sur l’Émploi des Appareils d’Induction: effects des machines multiples”, Comptes Rendus des
Scéances da l’Académie des Sciences, Tom. 42, pp. 215–217, Paris, Janvier–Juin 1856
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efeitos de tensão proporcionais ao número de elementos electromotores, eu acabei por
concluir que ocorreria o mesmo entre várias máquinas indutivas, desde que elas fossem
obrigadas a funcionar de um modo concordante”.

Para obter uma reunião de duas bobinas de Ruhmkorff, atende-se a que:

“Toda a dificuldade encontra-se assim reduzida a estabelecer entre as várias
máquinas uma solidariedade que mantenha entre as fases das correntes indutoras uma
concordância perfeita. Quando se trabalha com duas máquinas, esse resultado obtém-se
de uma modo bastante simples alimentando as duas correntes indutoras com uma mesma
pilha, e fazendo comunicar metalicamente os interruptores electromagnéticos”.

Léon Foucault  1856

Seguem-se dois parágrafos destinados a esclarecer e a justificar a execução da
montagem tão sinteticamente descrita.

“Para fixar as ideias, eu suponho que a corrente fornecida pelo pólo positivo da pilha
penetra bifurcando-se nas bobinas indutivas; ao sair destas, os dois ramos reencontram os
interruptores, atravessam os pontos de ruptura e reúnem-se depois para entrar na pilha
pelo pólo negativo. Nessas circunstâncias, as duas máquinas funcionam á vez mas dum
modo independente e sem aumento notável do resultado final. Se então se estabelecer
uma comunicação entre as duas correntes parciais por um fio metálico inserido de um
lado e do outro em qualquer ponto do fio indutor situado entre a bobina e a peça
vibrante, o acordo estabelece-se e o sistema funciona com a potência de uma máquina
dupla.

Este acordo resulta evidentemente de que aquele dos dois martelos interruptores
que, por uma causa qualquer, tenderia a tomar o avanço, determina pelo seu jogo os
mesmos períodos de magnetização nas duas máquinas, e que, de seguida, obriga o outro
martelo a segui-lo suficientemente de perto para que os seus movimentos simulem um
sincronismo perfeito, e que haja partilha da faísca entre os dois pontos de ruptura”.

No texto é apresentado um resultado para o esquema de ligação descrito,

“Reconhece-se que efectivamente as tensões ganharam, pois as faíscas da corrente
induzida são ruidosas, sinuosas e compridas de 16 a 18 milímetros” [51].

Apesar da dificuldade, assumida por Léon Foucault na sua comunicação, quanto à
reunião de mais do que duas bobinas de indução já foi possível dispor de uma maior

                                                  
51 O que correspondia a uma tensão máxima de 540 V à pressão e temperatura normais.
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tensão. No entanto, ainda existiam possibilidades de melhoria do funcionamento da
bobina de indução, essencialmente atendendo aos problemas relacionados com o
funcionamento do interruptor mecânico.

Instrumentação  —  interruptor  de  mercúrio
Ainda durante o ano de 1856 Léon Foucault apresentou, numa comunicação à

Academia das Ciências [52], uma solução para os problemas causados ao funcionamento
da bobina de Ruhmkorff pelo interruptor mecânico da corrente indutora. Algum tempo
de funcionamento era suficiente para que a faísca, que se forma no momento de abertura
do circuito (altamente indutivo), provocasse o aquecimento, a deformação e a soldadura
dos contactos; acabando por o interruptor deixar de funcionar.

“Como eu tentasse aumentar progressivamente os fenómenos de indução, eu
encontrei nesta imperfeição dos contactos sólidos uma dificuldade que me pareceu
bastante grave, e pensei, como muitos outros sem dúvida [53], em recorrer ao mercúrio”.

Durante os ensaios do seu interruptor Léon Foucault verificou que a formação de
vapor de mercúrio impedia a utilização prolongada e com correntes intensas do novo
interruptor. Por isso,

“Fui assim levado a cobrir o mercúrio com uma camada de água destilada, ou
melhor ainda com uma camada de álcool, o que remedeia ao mesmo tempo aos diversos
inconvenientes que apresentava o emprego do mercúrio sozinho. Com efeito a
interrupção da corrente produz-se sob o álcool com um barulho seco que denota uma
paragem brusca; ela dá lugar de seguida a uma forte faísca de indução; o álcool
perturba–se prontamente, mas ele não deixa de condensar de um modo eficaz os vapores
emitidos no ponto de ruptura, ao mesmo tempo que protege contra a oxidação a
superfície do mercúrio. O aparelho continua a funcionar com regularidade tanto tempo
quanto a pilha é capaz de alimentar
a corrente indutora”.

O interruptor de Léon Foucault
para a bobina de Ruhmkorff evoluiu
para o aspecto construtivo final
mostrado na figura.

Neste interruptor existiam dois
vasos de vidro, contendo uma camada
de álcool sobreposta ao mercúrio, e em
cada vaso mergulhava um contacto de
platina colocado na extremidade de uma
alavanca. Na outra extremidade da alavanca existia uma peça de ferro macio que era
atraída pelo núcleo magnético de um electroíman, independente do circuito magnético
da bobina de indução. Esse electroíman era alimentado, em exclusivo, por uma pequena
pilha voltaica. O interruptor de Foucault consistia assim num aparelho autónomo —

                                                  
52 Léon Foucault; “Note sur l’Émploi des Appareils d’Induction: interrupteur à mercure”, Comptes Rendus des

Scéances da l’Académie des Sciences, Tom. 43, pp. 44–47, Paris, Juillet–Decembre 1856
53 Nesta frase Léon Foucault deve estar a referir-se aos aparelhos de indução desenvolvidos por C. Page (1836) que já

possuíam um interruptor de mercúrio.
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provocando uma interrupção brusca e periódica — que se inseria no circuito indutor da
bobina de Ruhmkorff.

Inicialmente o interruptor de Foucault era apenas constituído por um vaso sendo a
barra horizontal atraída directamente pelo núcleo da bobina de indução.

Uma pequena pilha auxiliar fornece uma corrente eléctrica que percorre o circuito
formado por um condutor que a liga ao fundo de metal do vaso da esquerda onde existe
uma camada de mercúrio sob uma pequena camada de
álcool. No mercúrio mergulha a ponta de um eléctrodo
de platina que sai, sem contacto, pela parte superior do
vaso e percorre uma barra-alavanca horizontal que está
ligada a uma lâmina vertical de aço; a lâmina pode-se
deslocar (subir – descer) por intermédio de uma
cremalheira e tem um contrapeso perto da extremidade
superior. O circuito eléctrico continua pela bobina do
electroíman do interruptor e fecha-se no outro pólo da pilha.

Quando o electroíman se magnetiza, por acção da corrente eléctrica, a barra
horizontal é atraída e provoca a abertura do contacto no interior do vaso da esquerda.
Depois, devido à elasticidade da lâmina o contacto torna-se a estabelecer e ocorre assim
um movimento contínuo de oscilação [54].

O movimento da barra horizontal interrompe também o contacto no vaso da direita,
onde também existe um contacto eléctrodo de platina – mercúrio, que está integrado no
circuito indutor da bobina de Ruhmkorff. e da pilha de alimentação dessa bobina.

Nesta comunicação Léon Foucault lança um aviso sobre a pretensão de aumentar a
capacidade da bobina; para isso volta a aconselhar a reunião de um número par de
bobinas.

“Há mesmo imprudência com uma só máquina de dimensão ordinária de querer
forçar, para além de um certo limite, a intensidade da corrente indutora; pois chega-se
infalivelmente a arruinar interiormente a bobina do fio induzido. Mas reunindo várias
máquinas, a soma das tensões encontrando-se dividida entre os diversos elementos de esta
espécie de bateria, pode-se fazer sobre o conjunto um número de pares proporcional ao
das máquinas, o que acresce , segundo a mesma razão, a distância vencida pela faísca entre
as duas extremidades da série induzida.

Este sistema de reunião aplica-se sem dificuldades ás excelentes máquinas que
constrói o Sr Ruhmkorff, desde que nos preocupemos em as reunir por pares”.

Com a reunião de quatro bobinas e a utilização do novo interruptor de mercúrio,
atingiu-se uma distância entre os terminais dos induzidos de 8 cm [55] como distância de
ruptura do ar.

A comunicação de Léon Foucault à Academia das Ciências sobre o interruptor de mercúrio
relata o último trabalho que realizou no domínio da Electricidade. Embora a bobina de Ruhmkorff
ainda tivesse tido uma evolução que permitiu aumentar a sua capacidade individual [56], e Léon

                                                  
54 Chegou a obter-se um movimento com 50 a 60 oscilações por segundo.
55 A que corresponde uma tensão de 2,4 kV, à temperatura e pressão normal.
56 O desenvolvimento consistiu principalmente em melhorar o isolamento: construindo em secções (ou em galetes) a

bobina do induzido (maior tensão) (Poggendorf – 1855) e mergulhando o conjunto em óleo de terebintina (Jeans –
1854).
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Foucault fosse viver uma época em que esteve preocupado com outros problemas de carácter
científico e tecnológico.

Depois de 1956, como Físico do Observatório Astronómico de Paris, forneceu solução para os
problemas inerentes à construção de telescópios com espelho de grande diâmetro: problema de
pratear o vidro e o problema do ensaio da perfeição da forma do vidro do espelho. Também se
preocupou com a construção de um helióstato, e desenvolveu o projecto de um sideróstato [57].

A partir de 1860 dedicou-se ao estudo do controlo de máquinas, tendo construído vários
reguladores de velocidade a partir do regulador de Watt, transferindo a grandeza de controlo da
velocidade para a aceleração. Uma versão desse regulador foi adaptada a um aparelho destinado a
accionar máquinas ferramentas que foi exposto na Exposição Universal de Paris de 1867. Durante a
execução desse trabalho Léon Foucault adoeceu, vindo a falecer em 11 de Fevereiro de 1868

Um Electrotécnico Precursor

A obra de Léon Foucault foi vasta e cobriu várias partes da Física, sendo por comodidade
distribuídas pela Óptica, pela Electricidade e pela Mecânica, segundo o modelo definido por seus
amigos na Recolha que efectuaram dos seus trabalhos científicos [58]. Os trabalhos que realizou
sobre a Electricidade decorreram num período em que os fenómenos eléctricos e os fenómenos de
interacção entre fenómenos eléctricos e magnéticos começavam a ter uma explicação racional,
alguns conceitos eram codificados em leis e as aplicações práticas no domínio da telegrafia, da
electrodeposição e da iluminação começavam a atingir o cidadão comum.

Esta situação primordial de aplicação da Electricidade permitiu que os trabalhos realizados por
Léon Foucault, esporadicamente no período de 1844 a 1857, fossem significativos e ocorressem
tanto no campo da experimentação de apoio ao desenvolvimento teórico da Electricidade — estudo
do arco eléctrico, condutibilidade dos líquidos, equivalência do calor e da força —, como no campo
da aplicação útil e necessária naquele momento histórico — regulador, interruptor —, como na
mera solução de um problema imediato — microscópio foto-eléctrico, accionador do pêndulo.

Nos trabalhos de Léon Foucault no domínio da Electricidade há uma relação pacífica com os
materiais. Exceptuando o caso em que foi encontrado um material — o carvão de retorta — que
substituiu o material anteriormente utilizado, nos diferentes trabalhos vai-se encontrar um
subordinação da construção dos novos instrumentos aos materiais correntemente, ou já
anteriormente, utilizados.

Mas no domínio da construção dos instrumentos, ou melhor da sua concepção, nota-se uma
aplicação directa das ideias ou dos processos científicos, sem o ulterior aperfeiçoamento — como no
caso do regulador de Foucault — que fica entregue aos práticos, que, convém realçar, eram os
melhores construtores de instrumentos científicos da época. No instrumento destinado a confirmar
a conversão do trabalho em calor há um aproveitamento de grande parte da estrutura de um outro
instrumento destinado à movimentação do giroscópio. Em todas as concepções há melhoria face
aos instrumentos existentes, mas há também uma ligação evolutiva à concepção do que já era
conhecido.

No campo dos assuntos estudados, que aparecem abruptamente entre trabalhos de Léon

                                                  
57 O helióstato é um aparelho de observação astronómica que conserva uma direcção constante apesar do movimento da

Terra, enquanto que o sideróstato é um aparelho destinado a anular para o observador o movimento aparente dos
astros.

58 “Recueil des Travaux Scientifiques de Léon Foucault”, publ. por Madame veuve Foucault, rec. C. M. Gariel, Deux
Vol., Gauthier-Villars, Paris 1878 [Não nos foi possível consultar esta obra]
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Foucault sobre assuntos nos outros domínios, verifica-se que são situações externas que
desencadeiam o estudo — microfotografia e iluminação eléctrica; a exibição da experiência do
pêndulo e o accionador electromecânico; a divulgação de trabalhos sobre a conversão do trabalho
em calor e a experiência com correntes de indução; as investigações em torno da bobina de
Ruhmkorff e o interruptor ou a reunião de bobinas. Mesmo a ideia que conduziu ao trabalho sobre
condutibilidade da água não apresenta uma independência face à actividade científica dos
contemporâneos, embora se ligue directamente às opiniões de M. Faraday.

Léon Foucault  (1819–1868)

Nesta análise do contributo de Léon Foucault para a Electrotecnia e em busca de uma
conclusão, é necessário prestar atenção a três factos significativos.

A permanência de Léon Foucault na cidade de Paris, da infância à morte, permitiu-lhe
desenvolver uma carreira científica, apesar de desprovido de uma formação nas Grandes Escolas, e
permitiu-lhe o contacto com o meio científico e técnico marcante na época; também é importante
para essa sua carreira o facto de estarem instalados em Paris os melhores fabricantes de instrumentos
científicos da época.

A colaboração de Léon Foucault no Journal des Débats permitiu-lhe o contacto permanente
com todos os assuntos científicos que eram comunicados à Academia das Ciências, além do
conhecimento de pessoas, de ideias e de métodos que na altura eram importantes tanto em França
como no estrangeiro.

A situação económica desafogada em que viveu, e a protecção e o auxílio do imperador
Napoleão III, permitiram não só a concretização dos seus trabalhos, mas também que, após a sua
morte, a sua memória fosse mantida pela publicação duma recolha dos seus trabalhos científicos e a
associação do seu nome a momentos significativos na história da Ciência e da Técnica. Nesses
acontecimentos póstumos tiveram grande influência os seus amigos [59]. A isto será de juntar os
escritos de divulgação, eivados de xenofobia gaulêsa, que nos anos seguintes seriam produzidos em
“L’Année Scientifique et Industrielle”, ou “Causeries Scientifiques” que em 1869 propunha aos
seus leitores Léon Foucault como “uma das maiores glórias científicas da nossa época”.

Situado no tempo entre os génios de M. Faraday e de J. Maxwell, e convivendo ou recebendo
a influência de muitos estudiosos ou investigadores experimentais, Léon Foucault deu um pequeno

                                                  
59 Citam-se: Ad. Martin, E. Rolland, Wolff, Regnault e Lissajous que participaram  na Recolha dos trabalhos científicos,

Gen. Morin que pronunciou o elogio fúnebre, C.–M. Gauriel que ordenou os trabalhos científicos para publicação,
H. Sainte-Claire Deville que defendeu os trabalhos realizados no Observatório; J. Bertrand que pronunciou o elogio
histórico em 1882; etc…
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contributo ao desenvolvimento da teoria, mas foi maior o contributo dado à aplicação útil da
Electricidade, o que permite considerá-lo como um electrotécnico precursor.

Depois de estudado o trabalho de Léon Foucault no domínio da Electricidade e das suas
primordiais aplicações úteis há que encontrar uma opinião sobre o trabalho de Léon Foucault. Sem
dúvida que na actualidade é dada uma importância desmedida ao seu contributo para a evolução do
conhecimento e para a aplicação da Electricidade face a outros investigadores que por um qualquer
acidente histórico hoje permanecem ignorados até a um raro momento em que reencontrados se
detecta a injustiça. A designação das correntes de indução como correntes de Foucault é disso prova
evidente, mesmo quando se atende ao contributo global de Léon Foucault para a Ciência ou para a
Técnica. Diante desta esta situação, poder-se-iam tecer graves comentários sobre a arbitrariedade da
fama!…

Sendo difícil caracterizar com precisão o contributo de Léon Foucault para a Electrotecnia
resta-nos recorrer à sua própria opinião, embora transposta da experimentação num outro domínio
científico, que treinada nos acutilantes comentários da crónica semanal no Journal des Débats sobre
as actividades científicas comunicadas à Academia das Ciências de Paris, nos parece sincera e
apropriada embora escrita em tom de modéstia:

“Em resumo, nós não inventamos nem o espelho girante, nem a lente acromática, nem
a retícula, nem o micrómetro, nem o nónio, nem a turbina, mas nós tivemos a felicidade de
agrupar todos estes instrumentos adquiridos à ciência de modo a fornecer-lhe a solução do
grande problema posto há dez anos pelo Sr Arago”.

Journal des Débats, 15/Mai/1850

Síntese

Léon Foucault teve uma actividade científica diversificada, tendo também realizado alguns
trabalhos no domínio da Electricidade. A análise desses trabalhos permite caracterizar Léon
Foucault como um pioneiro da Electrotecnia, quando considerada como o estudo e os métodos
para a aplicação útil da Electricidade.

Embora, no contexto global de uma História da Electrotecnia, a importância real dos trabalhos
de Léon Foucault seja inferior à importância que ainda hoje lhe é atribuída, é possível encontrar
uma explicação para essa situação na envolvente do ambiente social restrito do meio científico
francês dessa época, e de outras que se lhe seguiram. A procura de uma caracterização rigorosa, mas
equilibrada, poderia ser encontrada nas estruturas detectáveis numa História Global, que ainda está
por fazer apesar da produção de um agrupamento de uma multidão de histórias particulares
isoladas, ou numa Micro-história que, por redução de escala ao facto técnico-científico, se debruce
apenas na pessoa de Léon Foucault como actor no estrito contexto social em que a sua vida
científica decorreu e se debruce apenas sobre os trabalhos de Electrotecnia que realizou. Neste texto
em que procuramos a figura de Léon Foucault com os métodos da Micro-história, encontrámos um
Léon Foucault actuante na Electrotecnia, podendo mesmo ser considerado um electrotécnico
precursor, mas dotado de uma dimensão mais humana do que aquela que foi propagada ao longo
deste último século.

MVG


