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Um  Acendedor  Automático
para
Velas  Jablochkoff

automatização de um sistema de arco
voltaico em 1879 foi uma invenção

portuguesa e um facto da História da
Electrotecnia.

he automatisation of an arc voltaic system
in 1879 was a portuguese invention and a

fact in the Electrotechnology History.

Hoje reconhece-se que foi a vela carbónica Jablochkoff
que divulgou e popularizou a luz eléctrica durante o último
quartel do século XIX. No entanto, foi devido à
automatização do processo de troca de velas e do seu
acendimento que a utilização daquela fonte de luz se tornou
fácil e simples.

A produção de luz por intermédio de um arco eléctrico
entre dois eléctrodos de carvão iniciou-se em 1808, mas os
diferentes sistemas de regulação utilizados para manter os
carvões à mesma distância, embora engenhosos,
provocavam um funcionamento deficiente da máquina
eléctrica geradora. Só com a invenção em 1876 por Paulo
Jablochkoff (1847–1894) de uma vela, formada por dois
carvões paralelos e justapostos separados a pequena
distância por uma substância isolante, foi possível manter
constante a distância entre os carvões sem recurso a um
processo electromecânico complicado.

A luz produzida pelo arco eléctrico nas velas
Jablochkoff era branca, muito intensa e encadeante. O seu
brilho intenso aconselhava a sua utilização na iluminação
de grande espaços.

     
Fig. 1 — Candeeiro e vela Jablochkoff

A primeira notícia conhecida da aplicação da vela
Jablochkoff em Portugal refere a iluminação da esplanada
da cidadela de Cascais, no aniversário do príncipe D.

Carlos, no dia 28 de Setembro de 1878. O sistema de
iluminação tinha vindo directamente de França, e consistia
em seis candeeiros com velas Jablochkoff e numa máquina
geradora Gramme [1].

Esta utilização em Portugal de um instrumento de
iluminação inventado dois anos antes, e que apenas há
quatro meses tinha tido a primeira aplicação com impacto
público em Paris, na iluminação da avenida da Ópera,
mostra uma curiosidade e um interesse técnico pessoal do
Rei D. Luís I, que não costumam ser realçados pelos
historiadores. Não deverá ser assim no âmbito de uma
História da Electrotecnia que englobe o estudo dos
primitivos sistemas de iluminação e da sua automatização.

A oferta por D. Luís I à Câmara Municipal de Lisboa
dos candeeiros e da máquina geradora passados alguns
meses, e a sua aplicação durante algum tempo na
iluminação do Rossio [2], permitiu uma ampla divulgação
deste sistema de iluminação e dos seus problemas; o que
levou, no ano seguinte, um cidadão português — João
Rodrigues Ribeiro — a estudá-los e a apresentar uma
solução interessante [3].

Como a vela Jablochkoff tinha um comprimento fixo,
quando terminava a combustão dos carvões, o que ocorria
ao fim de uma hora e meia, era necessário promover a
substituição da vela e o acendimento da nova unidade; para
isso, utilizavam-se candeeiros com quatro velas ligadas a
um comutador. No fim da combustão de uma vela, a
actuação no comutador era um trabalho manual, que no
caso de uma grande área iluminada com vários candeeiros
poderia requerer a colaboração de várias pessoas para que a
iluminação se mantivesse constante e regular.

Com a automatização da comutação no fim da
combustão de uma vela carbónica tornou-se possível
assegurar a actuação regular de um candeeiro durante várias
horas seguidas. Para automatizar a comutação das velas,
além da solução portuguesa, foram apresentadas diversas
soluções, não tão simples, mas sempre mais simples do
que os sistemas electromecânicos que eram utilizados nos
arcos voltaicos reguladores.

1. ILUMINAÇÃO  COM
ARCO  VOLTAICO

Costuma considerar–se que foi Humphry Davy quem
em 1802 produziu um primeiro arco voltaico de curta
duração [4], mas só em Julho de 1808, mediante a
aplicação da tensão de uma pilha de 2000 elementos a dois
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paus de carvão de madeira, fez a primeira demonstração
pública do arco voltaico. Quando promoveu a separação
dos paus de carvão ligados aos terminais da pilha, com um
pequena distância entre eles (2 mm), obteve uma luz
branca brilhante que partia do arco que ligava as duas
extremidades dos carvões [5].

O arco voltaico constitui um fenómeno complexo de
combustão que envolve as pontas dos eléctrodos de carvão
e o meio aquecido entre elas.

Para se obter um arco voltaico utilizavam-se duas
barras cilíndricas de carvão, com um pequeno diâmetro,
alimentadas em tensão por uma pilha com um número
elevado de elementos ou por uma máquina eléctrica
geradora. Os carvões eram colocados frente a frente e em
contacto, o que provocava o aquecimento das suas pontas,
e, depois, começavam a ser separados. A uma pequena
distância saltava um arco (escorvava) que se mantinha
mesmo que aumentasse a distância entre as pontas dos
carvões.

Assim, o arco voltaico é devido à incandescência do
meio condutor gasoso entre os eléctrodos, com o brilho
aumentado pela presença de partículas de carbono. Como
na manutenção do arco luminoso intervém a condução
através do meio gasoso aquecido criado entre os dois
eléctrodos, é necessário um valor de tensão muito menor
do que aquele que seria necessário para provocar a ruptura
do ar pela arco eléctrico àquela distância e à temperatura
ambiente.

Como durante o processo de incandescência associado
ao arco voltaico há desgaste dos carvões tornava-se
necessário manter constante a distância entre eles para que
o arco se mantivesse enquanto duravam os carvões.

A experimentação com o arco eléctrico ao longo de
vários anos levou à descoberta de uma conjunto de regras
construtivas que aconselharam a dispor os carvões na
vertical, com o carvão ligado ao pólo positivo na parte
superior da montagem. Também se verificou que é
possível optimizar a utilização do arco voltaico na
iluminação, tornando-a mais económica, através da
actuação em diferentes variáveis: diâmetro dos eléctrodos de
carvão, comprimento do arco, tensão de alimentação.

Para aproveitar o arco voltaico na iluminação
começaram por se desenvolver lâmpadas com um sistema
de regulação que provocava o escorvamento do arco,
permitia a definição do tamanho do arco e mantinha os
eléctrodos a uma distância constante, apesar do seu
desgaste por transporte e por combustão do carvão.
Começaram por ser utilizados sistemas de regulação
baseados em mecanismos de relojoaria, mas depois
passaram a utilizar-se sistemas electromecânicos.

Os sistemas electromecânicos de regulação, baseados
em electroímanes, estavam ligados ao circuito principal de
alimentação do arco voltaico, e devido ao seu carácter
fortemente indutivo contribuíam para degradar o
funcionamento da máquina eléctrica de alimentação do
circuito.

As lâmpadas com regulador, de que existiram vários
modelos, formavam um sistema complexo, com uma
exploração cara e uma manutenção delicada; o que apenas
permitiu a sua utilização na iluminação pública.

Este método de iluminação, com o seu sistema de
regulação complexo, e a dificuldade criada com a
alimentação de agrupamentos de várias lâmpadas pela
mesma máquina eléctrica, levou à invenção da vela
carbónica por Paulo Jablochkoff em 1876 (brevet de
invenção de quinze anos nº 112024 de 23 de Março de

1876).
Consiste a vela Jablochkoff em dois carvões de

pequeno diâmetro (4 mm) e com 20 cm a 30 cm de
comprimento, recobertos de um depósito de cobre, e
dispostos paralelamente a 3 mm de distância e separados
por uma pasta isolante (sulfato de cal e sulfato de barita);
na extremidade superior têm uma pasta que fundindo, por
acção da passagem da corrente eléctrica, provoca o
escorvamento do arco. Uma vela Jablochkoff, como a
descrita, demora uma hora e quarenta minutos a consumir.

Esta lâmpada de arco voltaico tem um funcionamento
muito simples e, por isso, favoreceu muito o
desenvolvimento e a aplicação da iluminação eléctrica
industrial e pública.

Para que os dois carvões da vela, colocados em
paralelo, tenham um desgaste igual durante a utilização da
lâmpada, torna-se necessário alterar permanentemente a sua
polaridade, o que levou à utilização de corrente alternada na
alimentação das lâmpadas com velas Jablochkoff. No
entanto, a utilização da corrente alternada na alimentação da
vela Jablochkoff traduzia-se num ruído — zumbido — que,
conjuntamente com o seu brilho e cor e a combustão do
carvão desaconselhava a aplicação deste tipo de arco
voltaico no interior das habitações.

2. UM   ACENDEDOR  AUTOMÁTICO
Como cada vela Jablochkoff tem um tempo de duração

limitado passou-se a utilizar candeeiros com quatro velas.
Quando uma vela estava quase no fim passava-se para uma
vela nova, promovendo a sua ligação à fonte eléctrica de
alimentação através de um comutador. Tal sistema, que
requeria um número elevado de fios condutores no interior
do candeeiro, era de actuação manual, o que provocava
problemas quando a iluminação de um local era feita por
vários candeeiros. Nessa altura para que se pudessem ligar
todos os candeeiros ao mesmo tempo teriam de se contratar
várias pessoas. No caso de existir apenas uma pessoa
encarregue desse trabalho, ocorreria o apagamento de
candeeiros e a consequente diminuição da qualidade da
iluminação no local.

Estes factos ficavam, também, patentes na pequena
instalação eléctrica de iluminação que chegou a Portugal
em Setembro de 1878 e que era formada por uma máquina
geradora Gramme e por seis candeeiros com velas
Jablochkoff. Este material eléctrico foi encomendado pelo
Rei D. Luís I, habitual comprador de novidades técnicas e
científicas, e foi utilizado para solenizar o aniversário
natalício do príncipe D. Carlos [1].

Estes aparelhos que foram utilizados pela primeira vez
na iluminação da esplanada da cidadela de Cascais, e que
depois foram oferecidos à Câmara Municipal de Lisboa e
utilizados na iluminação pública do Rossio [2], suscitaram
a curiosidade e o interesse pelos seus problemas de
funcionamento num professor do Liceu de Santarém —
João Rodrigues Ribeiro. Este português inventou um
comutador automático para as velas eléctricas.

As ideias que desenvolveu, a justificação e um desenho
ilucidativo desse comutador automático encontram-se num
artigo publicado em Novembro de 1879 no Jornal de
Ciências Matemáticas, Físicas e Naturais, [3].

Considerando um candeeiro com seis velas, o que
permitiria a iluminação durante nove horas consecutivas,
tinha as velas instaladas de tal forma que todos os carvões
exteriores estavam ligados a um mesmo terminal, de
alimentação enquanto que o outro terminal ligava ao



H I S T Ó R I A

√/Abr/97 3

segundo carvão através de uma roda com cavilhas que era
accionada por uma mola espiral. A primeira cavilha da roda
estabelecia contacto com um dos carvões da primeira vela;
como o outro carvão estava ligado ao outro terminal da
instalação, fechava-se o circuito e a vela acendia, e
consumia-se até chegar à altura da cavilha. Nesse momento
o carvão da vela deixava de servir de apoio à cavilha, e a
roda, por acção da mola espiral, rodava até que a segunda
cavilha encontrava um dos carvões da segunda vela; então
essa segunda vela acendia-se e consumia-se. E assim
sucessivamente…

Fig. 2 — Comutador automático de João Rodrigues Ribeiro

Para o sistema funcionar com velas equidistantes
(2π/6) na circunferência do candeeiro, era necessário que
apenas uma cavilha estabelecesse contacto com uma vela,
e, por isso, tinham as cavilhas de estar cravadas a distância
variável e decrescente com a sua ordem, ao longo da
periferia da roda accionada pela mola espiral.
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Fig. 3 — Princípio de funcionamento

Quando a primeira cavilha contactava com a primeira
vela, se a segunda cavilha estivesse a um distância ß, antes
da segunda vela, a terceira cavilha deveria estar a uma
distância 2ß da terceira vela, a quarta cavilha a uma
distância 3ß, etc… A distância entre cavilhas decresceria
em progressão aritmética de razão também igual a ß:
(2π/6)–ß; (2π/6)–2ß; …; (2π/6)–5ß, [3].

Com esta disposição simples, mas muito engenhosa, e
com um simples mecanismo constituído por uma roda
accionada por uma mola espiral, desprezando-se o
comutador e o homem que o manobrava, automatizou-se
um candeeiro com velas Jablochkoff, [6].

Outros estudiosos, isolados ou ao serviço de empresas
de iluminação pública, criaram depois sistemas
automáticos de comutação de velas: a vela solenóide para a
Compagnie Parisienne d’Éclairage par l’Électricité [7], e o

sistema de Clariot [8]. Uma análise rápida permite concluir
que estes sistemas, e ainda outros que aqui não foram
referidos, eram menos simples do que o sistema inventado
por João Rodrigues Ribeiro; mas nenhum dos diferentes
sistemas propostos ao longo do tempo apresentou um
funcionamento suave e regular.

3. SÍNTESE
A utilização na iluminação de candeeiros com velas

Jablochkoff criou um problema de automatização, porque a
comutação manual das velas quando se extinguiam, como
processo manual, era irregular e pouco económica.

Como as velas Jablochkoff constituíam um sistema
simples de iluminação com arco voltaico, o sistema de
comutação automática das velas de um candeeiro também
tinha de ser simples.

O sistema de comutação automática de velas eléctricas
inventado em 1879 pelo português João Rodrigues
Ribeiro, era engenhoso, era constituído por poucos
elementos, tinha uma montagem simples e tinha um
funcionamento expedito. Globalmente era um sistema de
construção pouco dispendiosa.

Confrontado com sistemas que posteriormente foram
desenvolvidos para solucionar o mesmo problema verifica-
se que, como sistema automático, apresentado apenas
como “uma ideia notável”, se tivesse sido aplicado
também teria participado na contribuição que as velas
Jablochkoff deram para a divulgação da luz eléctrica. Mas,
em Portugal e até 1885 [9], a aplicação deste novo sistema
de iluminação de locais públicos foi meramente
esporádica…
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