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Léon  Foucault

Jéan Bernard Léon Foucault, (nasceu em Paris em
19 de Setembro de 1819 e faleceu em Paris em 11 de
Fevereiro de 1868), trabalhou em Física
Experimental.

Chegou a estar matriculado na Faculdade de
Medicina de Paris, mas abandonou o curso para se
dedicar ao trabalho, como experimentador, no
domínio da microscopia. A partir daí iniciou uma
carreira científica com duas importantes
realizações e contendo trabalhos nos domínios da
Óptica, da Electricidade e da Mecânica.

No domínio da Mecânica realizou trabalhos
sobre o pêndulo cónico, a rotação do plano de
oscilação do pêndulo, sobre o giroscópio, o
helióstato e o sideróstato, e sobre o regulador de
movimento uniforme.

A experiência com o pêndulo, realizada em 31
de Março de 1851, e que notabilizou Léon
Foucault junto do público, envolveu um pêndulo
com 67 m de comprimento e um peso de 28 kg
que oscilava debaixo da cúpula do Panthéon. Com
esta experiência foi possível comprovar o
movimento diurno da Terra. Depois de

comunicada a experiência à Academia de Ciências
de Paris a notícia teve grande divulgação e outros
estudiosos repetiram a experiência do pêndulo em
diversos locais, tanto no hemisfério Norte como
no hemisfério Sul.

No domínio da Electricidade Léon Foucault
realizou um trabalho de desenvolvimento da
iluminação com o arco eléctrico, adoptando o
carvão de retorta para fabrico dos eléctrodos e
desenvolvendo um regulador da posição dos
carvões; desenvolveu um accionador
electromecânico capaz de manter o movimento do
pêndulo; desenvolveu um interruptor para a
bobina de Ruhmkorff e estudou a associação dessas
bobinas; sugeriu uma experiência sobre a
conductibilidade da água e desenvolveu uma pilha
sem metais. Apresentou um instrumento científico
para confirmar a conversão de trabalho em calor,
aproveitando os efeitos térmicos e
electromecânicos das correntes induzidas. Mais
tarde, este trabalho iria justificar a atribuição do
nome de correntes de Foucault às correntes
turbilhonares induzidas, nos países em que se deu
uma influência técnico científica francesa.

Na Óptica, domínio em que realizou maior
número de trabalhos, começou por desenvolver as
placas fotográficas (daguerreótipo), estudou a luz do
arco voltaico, e realizou trabalhos de fotometria,
realizou trabalhos de espectroscopia, desenvolveu
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técnicas de prateamento do espelho do telescópio,
desenvolveu métodos de ensaio da forma dos
vidros dos espelhos, desenvolveu um polarizador.
Mas é com os trabalhos de investigação e de
desenvolvimento realizados para determinar a
velocidade relativa da luz no ar e na água (1850) e
da velocidade absoluta da luz (1862) —
298000 km/s ± 500 km/s — que Léon Foucault
alcançou uma grande projecção científica.

Os seus primeiros trabalhos científicos foram
realizados em colaboração, mas o restante trabalho
foi executado por si, embora tivesse a colaboração
dos melhores construtores de instrumentos
científicos com oficina em Paris nessa época.

Léon Foucault obteve em 1853 o grau de
Docteur és Science pela Faculdade das Ciências de
Paris, com o seu trabalho experimental sobre a
velocidade relativa da luz. No ano de 1865 foi
admitido na Academia das Ciências de Paris.

Desde 1845 até 1865 Léon Foucault escreveu
uma crónica científica quinzenal no Journal des
Débats, caracterizando-se os seus escritos pelo
rigor e pela independência crítica face à variedade
de trabalhos analisados.

Hoje os seus trabalhos científicos podem ser
considerados como os de um hábil e engenhoso
experimentador com contributos significativos
para a Ciência.

Em Portugal
Além da permanência de algumas expressões no

vocabulário científico — como pêndulo de Foucault,
regulador de Foucault, telescópio de Foucault — a
designação normalizada para as correntes de
indução turbilhonares é de correntes de Foucault.

Na época de Léon Foucault na cidade do Porto
existia, desde 1837, a Academia Politécnica do
Porto sendo lente da 8ª cadeira (Física e Mecânica
Industriais) José Parada Leitão que adoptava o livro
de A. Ganot “Traité de Physique Expérimentale et
Appliquée et de Météorologie”, nas suas diversas
edições.
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Léon  Foucault

•    pêndulo

1881 — Exposição Internacional de Electricidade de Paris   •
1867 — Exposição de Paris   •

1855 — Exposição Universal de Paris   •

•    accionador do pêndulo

•    interruptor

•   condutibilidade dos líquidos
•   equivalência do calor e da força

arco eléctrico   • •    regulador

daguerreotipia   :   :   :
espectrografia   :   :

visão   :
velocidade relativa da luz   *         *

prateamento do espelho   *
ø    velocidade absoluta da luzensaio da forma do vidro   *

pêndulo   ø
·    lâmina vibrante
·   giroscópio—————-  regulador

1855 — Físico do Observatório   •

1865 —Academia das Ciências   •

1853 —Doutoramento   •
1845 —Journal des Débats   
•

1862 —Bureaux des Longitudes   •

prisma polarizador   *
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