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Sumário — A Central do Freixo, apesar de ser
considerada um aproveitamento térmico de reserva,
apresentava um conjunto de aspectos — arquitectónicos,
térmicos e electrotécnicos — que aqui se registam devido
à importância que esta central teve na exploração do

sistema produtor Lindoso–Freixo nos anos de grande
estiagem.  A sua localização na periferia da cidade do
Porto, os seus aspectos construtivos e a forma como foi
explorada são importantes para a compreensão de um
momento significativo na História da Electrotecnia:
quando um sistema produtor antigo (1922) entra na fase
de evolução (1936) de sistema eléctrico regional extenso
para um sistema nacional interligado (1929 – 1945).

Fig. 1 – A Central do Freixo em 1936

1 – edifícios da Electra del Lima; 2– casa das caldeiras (UEP); 3 – casa das máquinas (UEP);
6, 7 – saídas para Coimbra e Gaia; 9 – parque do carvão
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1. Introdução
m Portugal o sistema produtor de energia
eléctrica Lindoso–Freixo, como sistema

produtor regional, desempenhou uma papel muito
importante na transição da fase de produção local
de energia eléctrica para a fase em que foi
interligado o sistema produtor e começou a surgir
uma rede eléctrica nacional [1].
Os complexos problemas de exploração e de
desenvolvimento do sistema produtor
Lindoso–Freixo, e os primórdios da electrificação
nacional, poderão ser melhor compreendidos se for
conhecida a forma como estavam montadas e
começaram a ser ligadas as suas centrais. Nesta
comunicação, e no âmbito de uma História d a
Electrotecnia, apresentam-se diversos aspectos da
central termoeléctrica do Freixo, tal como se
encontrava em 1936, [2].
A instalação desta central termoeléctrica, no
Freixo, na periferia oriental da cidade do Porto,
mostra que não foi criada com o objectivo do
aproveitamento exclusivo dos carvões Durienses:
não só estava afastada das minas de S. Pedro da
Cova e do Pejão, como estando à beira-rio tinha
acesso fácil, por barcaça, aos carvões importados
pela barra do Douro. Neste simples facto está
patente a indefinição do sector eléctrico nessa
época (hidroeléctrico ou térmico), a preponderância
dos capitais estrangeiros (espanhóis) na Sociedade
Anónima proprietária da central e a situação
indefinida de um sector eléctrico emergente numa
economia industrial incipiente; em suma uma
realização electrotécnica num ambiente social
ainda longe de uma “reconstituição nacional” a
que alguns aspiravam [3].

2. Energia Eléctrica para o Noroeste de
Portugal

ituada na margem direita do rio Douro, poucos
quilómetros a montante da Ribeira do Porto, e

num terreno anexo à subestação de transformação
que terminava a linha aérea de transporte de
energia Lindoso-Freixo [4] da empresa Electra del
Lima [5], a Central do Freixo pertencia à empresa
União Eléctrica Portuguesa (UEP) [6]. Esta
empresa tinha sido inicialmente criada, conforme
o art. 3º do seu estatuto, para consumir,
transportando e distribuindo, a electricidade
produzida no aproveitamento hidroeléctrico do
Lindoso.
O aproveitamento do Lindoso, fora inicialmente
criado com uma pequena Obra de Retenção,
indevidamente chamada “barragem”, que não
permitia o armazenamento da água para os meses
do estio. Mesmo o alteamento da Obra de
Retenção, feito em 1923 e 1924, passando de 5 m
para 15 m não produziu uma alteração

significativa das condições de exploração do
aproveitamento. Por isso, durante vários anos foi
insuficiente o fornecimento de energia eléctrica
durante parte dos meses de Verão. Além disso,
semanalmente, a produção de energia eléctrica
era interrompida para manutenção das máquinas
na central hidroeléctrica do Lindoso.
A energia eléctrica produzida na central
hidroeléctrica do Lindoso, começou por ser
consumida pelos municípios de Braga e de V i l a
Nova de Gaia. Mas em 1922 na cidade do Porto
cessou a produção de energia eléctrica na Central
do Ouro dos serviços municipalizados e iniciou-se
o abastecimento de energia eléctrica (iluminação e
força) à cidade pela UEP – União Eléctrica
Portuguesa a partir da subestação transformadora
do Freixo.
Entretanto foi-se estendendo para Sul o
fornecimento da energia eléctrica produzida na
Central do Lindoso: em 1929 iniciava-se o
fornecimento à cidade de Coimbra, estabelecendo-
se subestações de transformação redutoras em
Avanca e Mogofores. Na região Minhota em 1930
inicia-se a construção da subestação de Ruivães
para alimentação da zona industrial do Ave,
entre Guimarães e Santo Tirso.
Para evitar os prejuízos inerentes a uma paragem
semanal, e os prejuízos resultantes da diminuição
da capacidade de produção de energia na central
do Lindoso por diminuição do caudal durante os
meses de estio [7] foi criada em 1927 uma central
termoeléctrica nos terrenos anexos à subestação de
transformação do Freixo, junto da margem direita
do rio Douro e na parte oriental da cidade do
Porto — a Central do Freixo

A central termoeléctrica do Freixo, criada como
central de reserva do sistema produtor do Lindoso
e destinada a trabalhar com carvões nacionais e
estrangeiros, foi equipada com turbinas como
máquinas primárias, e, inicialmente, a potência
instalada foi de 7856 kW. Em 1930 foi instalado
mais um grupo turbina–alternador que elevou a
potência instalada na central para 15456 kW.
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Em 1936, o sistema produtor Lindoso–Freixo,
alimentava 83% do consumo de energia eléctrica
dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto,
Aveiro e Coimbra [8], extensa área que abrangia
as principais cidades de todo o Noroeste de
Portugal, mas que excluía, porque era inexistente,
a electrificação suburbana e rural.
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O sistema produtor Lindoso-Freixo, contribuiu, ao
longo do tempo, para a satisfação da procura de
energia eléctrica na região do Noroeste com uma
produção de energia que teve um crescimento anual
quase linear [9].
Embora a repartição de cargas pelas duas centrais
produtoras do sistema Lindoso–Freixo resultasse
do programa de manutenção e das contingências
atmosféricas com a sua influência no caudal da
parte fronteiriça do rio Lima, a exploração da
central do Freixo decorria em 1936 com
aproveitamento das condições específicas da sua
instalação.

3. A Central Termoeléctrica do Freixo

S edifícios desta central estavam num terreno
existente na rua do Freixo vizinhos da

margem direita do rio Douro, na freguesia de
Campanhã da cidade do Porto. Este extenso
terreno estava já parcialmente ocupado pelos
edifícios da subestação de transformação redutora
(75/15 kV) da linha aérea de transporte da
energia produzida no aproveitamento
hidroeléctrico do Lindoso.
Embora o terreno fosse partilhado pelas duas
infra-estruturas da indústria eléctrica, elas
pertenciam a empresas diferentes, e eram
consideradas e administradas como duas
entidades diferentes, embora contribuíssem para o
objectivo único de rentabilização da energia
produzida no aproveitamento do Lindoso.
A Central do Freixo pertencia à UEP – União
Eléctrica Portuguesa e os seus edifícios (1927),

embora sem destoarem do conjunto arquitectónico
formado pelos edifícios da subestação de
transformação construídos antes (1922), tinham
um carácter próprio vincado pelas suas dimensões
e pelo relevo do símbolo e da designação da
empresa no frontão.

Fig. 2 – Estado actual do edifício da casa das máquinas

Em 1936 era Director Técnico da Central o
Engenheiro Manuel Costenla.
A produção anual de energia eléctrica da Central
do Freixo, devido à sua condição de central de
reserva, estava dependente da exploração do
aproveitamento do Lindoso. Como as operações de
manutenção no aproveitamento do Lindoso
ocorriam ao Domingo [10], das 7 h às 15 h, o
diagrama de cargas da Central do Freixo
apresentava na maior parte do ano o seguinte
aspecto:
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Domingo, 19/Jan/1936

3.1 Os Edifícios da Central

 Central do Freixo ocupava vários edifícios que
formavam um bloco, paredes meias com o edifício
da subestação de transformação da linha aérea
Lindoso–Freixo (ver figura 1). Para além disso
existia ainda um outro edifício — casa das bombas
— onde estavam alojadas as bombas hidráulicas
para fornecimento à central de água do rio Douro.
A colocação dos edifícios no terreno correspondia a
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uma sequência energética linear, que partindo do
rio passava pela casa das caldeiras, a que se
seguia a casa das máquinas com espaço para os
quadros eléctricos, e terminava no edifício e no
parque dos transformadores onde coexistia o
material eléctrico das duas empresas.
Os edifícios tinham um aspecto arquitectónico
típico: salas elevadas e paredes rasgadas por
amplas janelas, com uma pequena ocupação do
espaço interior disponível. Para além disso a
fachada era dotada de um frontão, que tapava o
telhado e a clarabóia da cumeada.
Os edifícios da Central do Freixo foram
construídos para albergar uma central com uma
potência total de 27,2 MW, mas em 1936 só
estavam 15,8 MW instalados, e para permitirem
a instalação de oito caldeiras, mas em 1936 só
estavam duas caldeiras instaladas.
Apesar de se destinarem à produção de energia
eléctrica, que podia ser aplicada em iluminação,
nos edifícios destinados a uma central eléctrica
eram sempre criadas, por regra construtiva,
condições para uma abundante iluminação natural
em todas as salas, com predominância para a
iluminação superior.
As fachadas, desenhadas com motivos
decorativos verticais, o que impedia a
acumulação de cinzas e poeiras, enquadravam os
elementos estruturais necessários à estabilidade
dos edifícios que abrigavam maquinaria pesada.
Aproveitando o efeito decorativo, no pátio anexo
aos dois edifícios — casa das caldeiras e casa das
máquinas — estava, no meio de um lago, uma
pequena torre de arrefecimento de água de forma
piramidal (fig.1 – 5; fig. 3).
O edifício da casa das máquinas tinha uma parte

superior elevada, onde chegava o transportador
elevador do carvão e onde estava abrigado um
transportador horizontal ao longo de toda a casa
das caldeiras. Este edifício estava dotado de duas
chaminés cilíndricas, de tiragem natural, em
chapa de ferro com 30,5 m de altura e 2,59 m de
diâmetro.

Fig. 3 – Pequena torre de arrefecimento de água

Existia ainda um amplo terreno em torno da
Central, onde além do parque de aparelhagem
eléctrica e de chegada ou saída de linhas aéreas,
havia um parque de armazenamento de carvão
(fig. 1 – 9).

3.2 A Produção de Energia Mecânica

a Central do Freixo a energia mecânica era
produzida por intermédio de turbinas a vapor.
Aquecendo a água em geradores de vapor,
obtinha-se vapor, com uma pressão e temperatura
próprias para accionar as turbinas.

Geradores  de  Vapor

Os geradores de vapor eram da empresa Babcock & Willcox. Eram do tipo marítimo misto para uma
produção unitária, em marcha normal, de 21 ton de vapor. O vapor era produzido a uma pressão de 16,5
Kg/cm2, e sobreaquecido á temperatura de 375 °C.

As grelhas onde era queimado o carvão eram de carga mecânica, sendo cada caldeira provida de duas grelhas
independentes iguais. As grelhas tinham um accionamento mecânico, com quatro velocidades, e tinham uma
superfície total de 27,8 m2. Sob cada grelha existiam quatro condutas, com registos, ligadas a um ventilador
accionado por motor eléctrico para insuflar o ar de alimentação da combustão do carvão.

Os gases resultantes da combustão do carvão antes de serem expelidos pela chaminé atravessavam um
economizador com de 312 m2 de superfície. A tiragem desses gases era feita pela chaminé, de tiragem
natural, e auxiliada por um ventilador de tiragem que actuava na zona do economizador. Existia ainda um
sobreaquecedor com uma superfície total de 287 m2.

Os geradores de vapor encontravam-se no edifício
Sul — casa das máquinas — sendo as grelhas das
caldeiras alimentadas em carvão transportado
por transportadores mecânicos desde o parque de
armazenamento do carvão. Durante esta operação
de transporte o carvão era pesado, e a sua

distribuição nas grelhas era feita de um forma
cuidada devido ao movimento alternativo do
distribuidor.
Os resíduos da combustão do carvão — cinzas e
escória — eram recolhidos em cinzeiros no gerador
de vapor e depois eram passados para vagonetas

N



69

que os transportam para o exterior do edifício.
A água para alimentação das caldeiras resultava
da condensação do vapor, depois de desarejada a
que se adicionava um suplemento, necessário para
repor as perdas no circuito. Esse suplemento vinha
da alimentação feita pela empresa distribuidora
de água na cidade do Porto, mas podia utilizar-se
a água recolhida no rio Douro depois de tratada
(depurada e desarejada).
O vapor depois de passar na turbina atravessava
um condensador de superfície, de funcionamento
contínuo, utilizando como água de refrigeração a

água do rio Douro, ou, eventualmente, a água da
distribuição municipal. A água de refrigeração
era devolvida ao rio por uma conduta que
desaguava 150 m abaixo da tomada de água.
O combustível utilizado na Central do Freixo era
o carvão — antracite —, essencialmente carvão
importado. As experiências realizadas com o
carvão nacional, de S. Pedro da Cova, mostraram
que o material de queima não estava adaptado a
queimar, em condições económicas, o carvão de
procedência nacional, [11].

Os Carvões

Os recursos de Portugal em carvões são fracos e os carvões existentes sempre foram considerados como um
combustível pobre. Na bacia carbonífera do Douro os carvões — antracites — tinham uma composição
bastante variável com elevada percentagem de cinzas e uma notável percentagem de enxofre.
Os valores médios percentuais (os piores) para os carvões de S. Pedro da Cova eram:

Matérias Voláteis – 3,5% (5%) Carbono – 65,1% (51%) Cinzas – 27,5% (40%)

O poder calorífico era de cerca de 5800 Cal (4 670 Cal)  (fórmula de Goutal) [12]
No carvão de importação (inglês) verificava-se que no tipo Cardiff os valores médios eram de,

Carbono – 75% a 85% Matérias Voláteis – 10% a 15%
e o poder calorífico desse carvão de melhor qualidade era de cerca de 8800 Cal  (fórmula de Goutal)

A queima de carvão de antracite nacional exigia fortes tiragens de ar, porque exigia um intervalo de tempo
grande para ser queimado; para se obter uma libertação de calor suficiente tornava-se necessário queimar
grandes volumes de antracite, o que exigia uma grande quantidade de ar necessário à combustão. Remexendo
o carvão em combustão apagava-se a fornalha.

Os carvões nacionais, devido às suas características, entram na categoria dos combustíveis pobres e poderiam
apenas ter aplicação local, porque não suportavam o aumento de custo devido ao transporte para grandes
distâncias. Por isso, a Central do Freixo só poderia queimar carvão nacional com vantagem económica se:
tivesse sido construída para montante nas margens do rio Douro mas perto da boca da mina (S. Pedro da
Cova ou Pejão); estivesse apetrechada para queimar os carvões nacionais.

Fig. 4 – Grupo turboalternador I

O vapor vivo da caldeira era conduzido da casa

das caldeiras para a casa das máquinas por um
tubo em chapa de aço revestido com amianto. D a
conduta principal saíam derivações para cada
uma das turbinas que constituíam as máquinas
primárias. Antes de entrar na turbina o vapor era
filtrado, para retirar as impurezas que
arrastasse.
Na sala das máquinas estavam três grupos
turbina–alternador. As turbinas e os alternadores
foram construídos pela empresa BBC – Brown
Bovery & Cie  (Suiça) [13].

Turbinas a Vapor

Na sala das máquinas existiam três grupos turbina alternador:
o I de 7,6 MW; o II de 7,6 MW; e o III de 256 kW.

Turbinas I e II

7600 kW        3000 rot/min    ;

    15 kg/ cm2     350 °C     40 ton/h

Este tipo de turbina mista, de construção Brown Bovery muito
divulgada na época, combinava o tipo turbina de acção e turbina
de reacção, conjugando um sistema Curtis para a Alta Pressão
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com um sistema Parsons para a Média e Baixa Pressão. A parte de acção era formada por duas rodas
simples. A parte de reacção comportava dois andares: o primeiro andar, de pressão, correspondente à
Média Pressão tinha doze andares de velocidade com palhetas de aço-níquel; o segundo, de velocidade,
correspondendo à Baixa Pressão tinha seis andares de velocidade com palhetas de latão.

Turbina III

 256 kW        4000 rot/min    ;     15 kg/ cm2     350 °C

 (acoplada a um redutor de 4000/1000 rot/min)

É uma turbina directa com um redutor de engrenagens acoplado. A rodas
dentadas do redutor estavam imersas em óleo lubrificante (η = 98%).

3.3 Máquinas  Eléctricas  Geradoras

a Central do Freixo era produzida energia
eléctrica sob a forma de corrente alternada
trifásica.

Os alternadores — máquinas eléctricas síncronas
— e as máquinas geradoras de corrente contínua
utilizadas na excitação foram construídos pela
empresa BBC – Brown Bovery & Cie  (Suiça).

Fig. 5 – Grupo Turboalternador da Central do Freixo

3.4 Grupos Produtores de Energia Eléctrica

s três grupos produtores de energia eléctrica
existentes na Central do Freixo tinham
características e funções diferentes.

Grupo I
Este turbogrupo instalado em 1927 era formado
por um turbina de 7,6 MW, acoplada rigidamente a
um alternador montado com uma excitatriz na
ponta do veio.

Alternador:

BBC, 9,5 MVA, 5,25 kV, 50 Hz, 3000 rot/min,
 λ = cos ϕ = 0,8

Excitatriz:

40 kW, 100 V, 400 A, 3000 rot/min

O Grupo I fornecia a potência activa necessária, era
o grupo principal da Central. Estava dotado de um
regulador automático de tensão que actuava na

resistência do circuito de excitação da excitatriz. O
regulador de tensão, astático compensado, era um
produto da BBC.

Grupo II
Este turbogrupo foi instalado em 1930 e era
análogo ao grupo I, mas como tinha funções de
compensador síncrono, na extremidade do veio
estava montado um motor assíncrono sincronizado
[14] utilizado para accionar a máquina síncrona na
fase de arranque.

Alternador:

BBC, 9,5 MVA, 5,25 kV, 50 Hz, 3000 rot/min,
 λ = cos ϕ = 0,8

Motor assíncrono sincronizado:

650 kW, 5250 V, 3000 rot/min, λ = cos ϕ = 0,92

Máquinas para Excitação do Grupo II

Formavam um grupo de máquinas eléctricas à
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parte, montado num maciço (ver fig. 4), e era
accionada por um motor de indução que accionava
também directamente a excitatriz do motor
assíncrono sincronizado.

  Motor de Indução:

  45 kW, 380 V, 87 A, 50 Hz, 970 rot/min

  Excitatriz do Alternador:

  40 kW, 100 V, 400 A, 970 rot/min

  Excitatriz do Motor Assíncrono Sincronizado:

  8,1 kW, 18 V, 450 A, 970 rot/min

O valor médio do factor de potência era de 0,7 sem
compensação e 0,92 com compensação para 10
MW de carga (média) fornecida. A actuação do
compensador síncrono permitia uma diminuição de
19% das perdas Joule na linha aérea
Lindoso–Freixo.

A empresa BBC era fabricante e grande divulgadora
nessa época da utilização do motor assíncrono

sincronizado.

Grupo III
Era um grupo gerador de energia eléctrico destinado
a alimentar, em qualquer situação de emergência,
os serviços cuja paragem determinaria a paragem
da Central: excitação, ventilação, lubrificação,
condensação. Este turbogrupo instalado em 1927
era formado por um turbina de 256 kW, 4000
rot/min, acoplada por um redutor de engrenagens a
um alternador montado com uma excitatriz na
ponta do veio.

Alternador:

BBC, 320 kVA, 380 V, 50 Hz, 1000 rot/min,
 λ = cos ϕ = 0,8

Excitatriz:

BBC, 3,9 kW, 60 V, 65 A, 1000 rot/min

Fig. 6 – Turbogrupo II

Os alternadores eram arrefecidos a ar, por
ventilação forçada a partir de recolhas de ar
situadas no piso inferior da sala das máquinas e
era conduzido para o exterior depois de circular
pelo alternador.

3.5 Sistemas Auxiliares

ara além dos sistemas auxiliares descritos —
fornecimento de água, condensação, movimentação
do carvão, ventilação, lubrificação — onde os
accionamentos eram feitos por intermédio de
motores de corrente alternada (motores de
indução) o sistema eléctrico principal da Central
tinha, como auxiliares, outros sistemas eléctricos.
Devido ao accionamento de alguns aparelhos de
protecção — disjuntores — ser feito com motores de
corrente contínua existia uma bateria de
acumuladores alimentada por um grupo formado
por um motor de indução – gerador de corrente
contínua.

3.6 Quadro Eléctrico

s quadros eléctricos de comando e de leitura dos
aparelhos de medida e de controlo
encontravam–se numa sala na continuidade da
sala das máquinas.

Fig. 7 – Sala dos quadros eléctricos

Os diferentes quadros eléctricos — de manobra das
máquinas I e II, de regulação de tensão e de
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sincronização automática, de saídas, da saída
para Coimbra , e dos sistemas auxiliares (bateria
de acumuladores) — obedeciam ás regras
construtivas e de montagem da altura, mas não
formavam o tradicional conjunto monumental
sobranceiro à sala dos geradores eléctricos.

3.7 Transformadores

s dois transformadores principais, elevadores
da tensão — 9500 kVA, 5250/15000 V, 50 Hz,
ynYN — tinham o arrefecimento do óleo feito por
um serpentina de água (fig. 3). Existia um
transformador de abastecimento dos serviços
auxiliares — BBC, 500 kVA, 15000/380 V, 50 Hz
— que em situação de emergência funcionavam
como elevador para a energia eléctrica produzida
pelo turbogrupo III.

3.8 Funcionamento da Central

 Central do Freixo, que ainda iria ser ampliada
na década seguinte [15], estava em 1936 bem
equipada e apta a fornecer energia eléctrica à
rede nas mais adversas  situações. Embora
estivesse concebida e explorada como central de
reserva do aproveitamento hidroeléctrico do
Lindoso, tinha uma capacidade e uma autonomia
de funcionamento que foram fundamentais em anos
de grande estiagem.

Conclusão

esta comunicação foram apresentados alguns
aspectos da Central do Freixo tal como se

encontrava em 1936. Nesta descrição realça-se a
forma como os aspectos construtivos e de
exploração correspondiam à importância desta
central termoeléctrica na alimentação da maioria
dos consumidores da primitiva rede eléctrica
isolada que se estendia por todo o Noroeste de
Portugal.
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