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Nos Primórdios da Electrotecnia

o passar um século sobre o início do ensino
da Electrotecnia na Academia Politécnica

do Porto, conhcendo-se o programa adoptado
e o livro seguido, é possível descrever as
soluções técnicas estudadas naquela época e
onde se vislumbram já alguns aspectos de
automatização.

Ocorre este ano lectivo de 1997–1998 a passagem do
centenário do início do ensino da Electrotecnia na
Academia Politécnica do Porto. Foi em 4 de Novembro de
1897 que se iniciaram as aulas numa cadeira de Tecnologia
Industrial do Curso de Engenheiros Civis Industriais da
Academia Politécnica do Porto, com um programa de
Electrotecnia.

Esta época, extremamente rica em acontecimentos
decisivos para a implementação das aplicações da
Electricidade, pode ser motivo para uma descrição de factos
primordiais ou pode ser a origem para uma análise da
grande evolução científica e tecnológica entretanto
ocorrida. Mas, partindo do conhecimento do programa e
dos elementos de estudo daquela cadeira primordial, ocorre
fazer uma procura dos assuntos, ou das aplicações, que
prenunciassem o actual desenvolvimento da automatização.

1 . História
O desenvolvimento do ensino superior na cidade do

Porto começa em 1762 num acto de vontade cívica, com a
criação de uma Aula de Náutica onde foi possível formar o
pessoal para guarnecer as fragatas com que os mercadores
da cidade procuravam defender os seus bens. Essa Aula
evoluiu em 1779 com a introdução do ensino do Desenho
até que em 1803 foi criada a Academia Real de Marinha e
Comércio.

A partir destas Escolas, que sempre viveram com
dificuldade, e que foram financiadas pela população do
Porto, acabou por ser criada pelo Governo de Passos
Manuel em 1837 a Academia Politécnica do Porto, com o
“fim de plantar no país as ciências industriais”. Aí surgem
os cursos de Engenheiros Civis de Obras Públicas, de
Minas e Industriais.

Embora a Academia tivesse sido criada pelo Governo,
o apoio material foi escasso, e estes cursos tinham um
pequeno numero de cadeiras cobrindo vastos e
diversificados assuntos. Só o espírito de sacrifício e o
excesso de boa vontade dos seus professores permitiu
superar as graves deficiências institucionais.

É pela acção do Conselho Académico que se
apresentam reformas para fazer corresponder o ensino ao
desenvolvimento tecnológico da época. Assim, perante
uma reforma imposta pelo Governo em 1885 foram
propostas novas reformas em 1893 e 1895, a que o
governo só parcialmente deu resposta em 1897 ao criar no
curso de Engenheiros Civis Industriais a cadeira de
Tecnologia Industrial com um programa de Electrotecnia e

de Química Industrial.
Logo nesse ano lectivo de 1897-1898 se iniciou no dia

4 de Novembro o ensino da cadeira, que acabou por ter
sempre um programa dedicado exclusivamente à
Electrotecnia. Para lente desta nova cadeira foi designado
um doutorado em Ciências Matemáticas pela Universidade
de Coimbra — José Pedro Teixeira —, que tinha já
efectuado diversas publicações no âmbito das matemáticas
puras e era sócio correspondente da Real Academia de
Ciências de Lisboa.

O programa com os assuntos para o ensino desta
cadeira estava baseado no livro que foi adoptado: Éric
Gérard, “Leçons sur L’Électricité”. Este livro reproduzia as
lições do autor no Instituto Electrotécnico Motefiore,
anexo à Universidade de Liège. Era um livro didáctico,
com um carácter descritivo, de leitura agradável e
razoavelmente ilustrado. Como foi adoptado por muitas
escolas, este livro acabou por ter muitas reedições, o que
lhe permitiu estar actualizado ao longo de quinze anos.

Do programa da cadeira (publicado nos Anais da
Academia Politécnica) e da consulta do livro de estudo
adoptado para o curso (3ª edição, 1893) é possível analisar
como surgia já a automatização em diversas soluções
técnicas típicas daquela época.

2 . Automatização
Entende-se que ocorre automatização quando se

transforma um sistema de forma a diminuir a intervenção
do homem, empregando-se para isso dispositivos
automáticos.

Nos sistemas que eram estudados em 1897-1898 no
âmbito da Electrotecnia aparecem já aplicados alguns
dispositivos que diminuem a intervenção do homem na
realização de certas tarefas. Quando há necessidade de
rapidez e oportunidade numa actuação, ou quando um acto
se repete frequentemente durante um intervalo de tempo
grande ou mesmo quando um determinado processo ocorre
apenas na sequência de um conjunto de operações, já há
um século se procurava automatizar o sistema que deveria
realizar a tarefa em causa.

Pela análise do livro de Éric Gérard, pode-se verificar
que já existiam um processo de automatização em certos
ramos da Electrotecnia, mas a maioria desses sistemas de
automatização baseiam-se na acção de um dispositivo — o
electroíman.

Formando um electroíman com uma forma de
ferradura, em que os dois núcleos rectos são recobertos
pelas bobinas e unidas na base por uma culassa em
material ferromagnético. na outra extremidade os pólos
magnéticos actuam sobre uma armadura, que
conjuntamente com o entreferro fecha o circuito
magnético. Este sistema electromagnético era facilmente
dimensionável, e o conhecimento do seu funcionamento
permitia obter, por mera actuação nos aspectos
construtivos, o efeito mecânico pretendido.

Também o movimento criado pela esforço de sucção de
um solenóide era utilizado para promover uma acção
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automática comandada por uma grandeza eléctrica.
Estes tipos de sistemas electromecânicos simples com

características de funcionamento previsíveis porque
obedecem a leis físicas conhecidas — as leis do circuito
magnético —, permitiram realizar alguns sistemas que
actuavam sem intervenção directa do homem.

Mas do conhecimento do funcionamento destes
sistemas electromecânicos também resultaram sistemas
que, sem produzir qualquer acção mecânica, eram capazes
de promover um acção tendente a corrigir uma determinada
situação — é o caso da acção de comparação de grandezas
magnéticas e actuação da resultante no caso dos circuitos
magnéticos diferenciais (ou aditivos).

2 . 1 Condução de Instalações
Naquela época as instalações eléctricas mais

importantes e mais complexas eram as centrais geradoras
de energia eléctrica (então designadas como fábricas). Quer
se destinassem a produzir energia eléctrica em corrente
contínua ou em corrente alternada, estas centrais tinham já
um tal conjunto de mecanismos em funcionamento que a
condução manual se tinha tornado difícil, exigindo muito
das qualidades do pessoal condutor. Por isso eram aplicados
alguns sistemas automáticos.

Não considerando aqueles sistemas automáticos
puramente mecânicos, que se destinavam a assegurar o
funcionamento do gerador eléctrico a uma velocidade
constante, ou a criar as condições para que isso sucedesse,
existiam alguns sistemas de condução automatizada
relacionados apenas com a parte eléctrica da central.

No caso da regulação da corrente eléctrica fornecida por
um gerador de corrente contínua fazendo a alimentação de
uma carga (lâmpadas) a corrente constante, utilizava-se um
regulador electromecânico comandado pela armadura de um
electroíman coma bobina percorrida pela corrente principal
da máquina. O deslocamento da armadura, provocado por
uma variação da corrente, provocava a variação da
resistência eléctrica inserida no circuito indutor, de forma a
modificar convenientemente a excitação da máquina.

Fig. 1 — Regulador de tensão

Um sistema de regulação automática da tensão de um
alternador monofásico, devido à empresa Ganz & Cª, era
baseado na actuação da adição da tensão secundária de um
transformador em série com o circuito alimentado e
percorrido pela corrente eléctrica de carga, com a tensão
secundária de um transformador ligado aos terminais do
alternador. A tensão em vazio era assegurada pela excitação
criada pelo valor da tensão secundária rectificada do
transformador derivação; enquanto que o aumento da tensão
devido à passagem da corrente no transformador em série

fazia aumentar o valor daquela tensão e da corrente de
excitação do alternador.

Uma aspecto interessante nesta época diz respeito às
aplicações de força motriz, que ainda não tinham a
importância que iriam assumir mais tarde no domínio da
Electrotecnia.

Aqui eram apenas aspectos de protecção da instalação
eléctrica que eram automatizados. Era o caso dos reóstatos
de arranque munidos de uma protecção contra sobrecargas.
Numa situação de sobrecarga o electroíman provocava o
movimento de uma armadura que soltava uma alavanca que
ia provocar a inserção automática e rápida, por acção de
uma mola, das resistências de arranque no circuito
induzido.

2 . 2 Iluminação
Depois das experiências de Humphry Davy na primeira

década do século XIX surgiu um primeiro sistema eléctrico
de iluminação: o arco voltaico. O estudo, por
experimentação, a que este sistema foi sujeito permitiu
verificar que o funcionamento capaz de um arco voltaico
tinha de satisfazer um conjunto de condições:

– os eléctrodos de carvão devem entrar em contacto e
depois ser afastados para o arco escorvar; caso o arco se
extinga os dois eléctrodos devem ser postos em contacto e
afastados novamente;

– depois do contacto inicial os eléctrodos devem
afastar-se para uma distância normal;

– deverá manter-se a distância entre os eléctrodos apesar
destes estarem a sofrer um efeito de desgaste, que é
acentuado no eléctrodo positivo.

Este conjunto de condições não pode ser realizado
manualmente, principalmente numa instalação envolvendo
vários arcos voltaicos. Por isso, logo desde o início da
utilização do arco voltaico em iluminação surgiram
aparelhos automáticos que receberam o nome de
reguladores. Primeiro eram sistemas mecânicos que
actuavam à custa do peso dos eléctrodos, depois foram
utilizados sistemas sofisticados de relojoaria que
promoviam o movimento necessário e finalmente
surgiram sistemas electromecânicos com electroímanes,
travões e amortecedores.

 
Fig. 2 — Regulador de Gramme

Em 1897-1898 existiam já reguladores a tensão
constante, reguladores a corrente constante e reguladoras
diferenciais. Poderiam apresentar a complexidade
documentada na figura de um regulador de Gramme.
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Neste regulador de Gramme o sistema de aproximação
dos eléctrodos actua através do peso de uma peça
cremalheira (D) e a aproximação gradual é conseguida por
um conjunto engenhoso de rodas dentadas e de uma roda
estrelada, que no momento de actuação interrompe o
circuito eléctrico de alimentação do electroíman actuador.
Com este mecanismo o movimento de regulação produz-se
a intervalos regulares e em pequenas distâncias, condição
indispensável para obter uma luz constante.

Embora este seja o exemplo de um regulador a tensão
constante, e com um sistema automático electromecânico
complicado, é apenas um dos muitos exemplos que
poderiam ser apresentados da automatização dos sistemas
de iluminação.

2 . 3 Telegrafia
No programa da cadeira de Tecnologia Industrial do

Curso de Engenheiros Civis Industriais da Academia
Politécnica do Porto exista apenas uma referência sumária
à Telegrafia e à Telefonia (no âmbito dos receptores
mecânicos !), mas no livro de Éric Gerard há um capítulo
extenso que descreve muita da aparelhagem e dos diversos
sistemas utilizados na telegrafia.

Nessa descrição surgem alguns exemplos de sistemas
automáticos electromecânicos que nos diferentes aparelhos
utilizados em telegrafia ou em telefonia libertavam o seu
funcionamento da actuação humana e condicionavam as
diversas operações apenas à existência do sinal
(mensagem).

Atendendo a que nesta época ainda fazia sentido

apresentar alguns aparelhos (telégrafo de Hughes, de
Wheastone) que tinham sido marcantes durante o
desenvolvimento da Telegrafia, e nessa apresentação
explicar o aparecimento de diversos conceitos (duplex,
quadruplex) a descrição dos diferentes sistemas automáticos
electromecânicos anuncia já a futura relevância do relé
electromagnético nos sistemas de Telecomunicações.

3 . Síntese
Embora no ano lectivo de 1897-1898 ainda não

estivesse consagrada a automatização como um acto de
engenharia, surgiam já simples sistemas automáticos
nalgumas aplicações — condução de instalações,
iluminação, telegrafia. Este sistemas eram essencialmente
electromecânicos; embora alguns, poucos, fossem apenas
electromagnéticos. O funcionamento dos sistemas
electromecânicos baseava-se na utilização de um tipo de
actuador — o electroíman ou o solenóide mergulhante — a
que se juntava um sistema mecânico, eventualmente,
complicado.

Pode-se, assim, constatar que na época do inicio do
ensino da Electrotecnia na Academia Politécnica do Porto
— há um século — já tinham importância os sistemas que
procuravam reduzir a intervenção do homem através do
emprego de dispositivos automáticos.   •

* FEUP — Faculdade de Engenharia
Universidade do Porto


