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Em 7 de Junho de 1892 era publicada a escritura da
concessão para a instalação da luz eléctrica em Vila
Real. Embora só em 1894 tenham sido condenados ao
desaparecimento os “modestos lampeões de petróleo”, a
assinatura daquela escritura resultava de uma concessão
da administração municipal que tinha tomado posse em
1890.

Estes factos históricos passariam despercebidos
perante a sucessão fantástica de notícias
contemporâneas, se não fosse a publicação recente de
uma interessante conferência1, onde também foi
referido um pormenorizado artigo do engenheiro militar
Cabral de Moraes, publicado no tomo XXVIII, nº 327 e 328

da Revista de Obras Públicas e Minas, 1897.

Atendendo a que os consumos principais se
realizavam numa zona com 500 m de raio, foi adoptado
um sistema de eléctrico em corrente contínua, o que era
inteiramente justificado pelos conhecimentos da época.
Para além de um sistema de distribuição, em três fios e
em linha aérea de cobre, existia um estação central
produtora de energia eléctrica, que estava situada na
margem do rio Corgo, a nascente de Vila Real e num
local conhecido pelo poço do Agueirinho.

O sistema hidráulico era constituído por um açude
fixo, de onde a água era derivada por um  canal artificial
que a conduzia por um tubo de ferro directamente à
turbina. A altura da queda era de cerca de 25 metros,
mas variava com o nível das águas a jusante do
empreendimento devido ao regime do caudal do rio.

A pequena turbina era do tipo Knop, com coroas
paralelas e com caixa de água fechada. Dela saía uma
árvore de ferro que transmitia um movimento de rotação
com 100 rot/min. Através de um sistema de
engrenagens, de tambores e de correias, o movimento
era transmitido aos dois dínamos.

O sistema conversor de energia mecânica em energia
eléctrica era constituído por duas máquinas geradoras de
corrente contínua, com excitação derivação, e com o
enrolamento induzido disposto em tambor.

Os dínamos estavam construídos sobre uma placa de
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ferro, o fixe, sobre a qual se apoiavam o indutor, os
dois pilares que sustentam o rotor do dínamo e um
terceiro pilar que ajudava a sustentar a ponta do veio
que suportava o tambor movimentado pela correia de
transmissão.

O circuito indutor da máquina era constituído por
uma coroa octogonal de ferro fundido, tendo fixos em
quatro das suas faces os quatro polos indutores. Os
núcleo polares eram envolvidos pelas bobinas de
excitação, em fio fino de cobre, isolado por algodão, e
contidas em caixas de zinco recobertas de cartão
isolante. As expansões polares, em forma da tradicional
telha portuguesa, tinham as arestas inclinadas
relativamente ao eixo da máquina.

O circuito magnético rotórico era constituído por
um empacotamento de “rodelas de ferro” isoladas com
papel, mantidas firmemente por chapas de forma
apropriada. O conjunto era atravessado por cilindros de
ferro que auxiliavam à manutenção da forma do rotor.

O circuito eléctrico induzido, formava um
enrolamento tetrapolar, de multiplicidade dupla, em
tambor, com os condutores em barra de cobre
rectangular, coberta com fio isolador, que assentavam
na superfície do rotor e que estavam separados da massa
metálica por cartão comprimido.

Os condutores estavam ligados às lâminas de bronze
do colector, sendo as escovas constituídas por uma
malha paralelepipédica de fios de cobre entrançados.
Para resolver os problemas da comutação era possível
efectuar a calagem das escovas, conforme a carga da
máquina, através de manípulos apropriados.

As características nominais de cada dínamo eram,
Pn = 44,2 kW, Un= 340 V, n = 600 rot/min, η = 85 %.

Apesar de se ter registado um evolução tecnológica
muito grande na construção das máquinas eléctricas, a
descrição destes dínamos constitui uma peça muito
interessante da literatura técnica nacional, nos
primórdios da aplicação das máquinas eléctricas.

O centenário de um facto histórico relevante para a
vida de Vila Real conduziu-nos a esta descrição sumária
de um dínamo, o que se torna revelador de um dos
muitos aspectos aliciantes do trabalho na área científica
de Máquinas Eléctricas. •


