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O  Electroíman

os modernos sistemas de controlo ainda são
aplicados actuadores electromecânicos
baseados no princípio de funcionamento do

electroíman. Apesar de ser um aparelho
electromecânico de construção simples, o
electroíman tornou-se importante porque foi
aplicado como actuador nos mais diversos
domínios da Electrotecnia. É, por isso,
interessante conhecer os elementos da História da
Electrotecnia relacionados com o aparecimento e o
desenvolvimento deste actuador.

O electroíman, como actuador
electromecânico, promove a conversão da energia
eléctrica contida no sinal de entrada em energia
mecânica presente no movimento da armadura, o
que provoca uma acção definida no sistema em
que se integra.

Devido à simplicidade da sua concepção, o
electroíman destina-se apenas à conversão de um
sinal com uma pequena parcela de informação mas
com a energia suficiente para permitir a actuação
do electroíman e a alimentação das perdas de
energia durante a actuação desse aparelho
electromecânico.

Electroíman

Sob o aspecto construtivo um electroíman é
um aparelho electromecânico simples formado por
um circuito eléctrico constituído por uma bobina
de fio condutor isolado e enrolado em hélice
(solenóide), por um circuito magnético em ferro
macio com uma parte fixa — o núcleo — em torno
da qual está enrolada a bobina e por uma parte
móvel — a armadura; poderá ainda ter  uma
pequena estrutura de sustentação destinada a
manter a posição relativa dos orgãos estático e
móvel componentes do electroíman.

Embora os primitivos electroímanes tivessem,
essencialmente, este aspecto construtivo a
aplicação diversificada deste actuador levou ao
desenvolvimento de outros tipos de electroímanes;
na actualidade começou já uma fase de
miniaturização responsável pelo aparecimento de

unidades microscópicas desenvolvidas em silício,
de uma forma análoga à dos circuitos integrados,
mas onde se continua a verificar que uma bobina
quando é percorrida por uma corrente eléctrica
cria um campo magnético que provoca o
movimento de uma minúscula barra metálica,
originando uma actuação.

HISTÓRIA
O estudo da interacção entre a corrente

eléctrica circulando num condutor e uma agulha
magnética foi iniciado por H. C. Oersted em
1819, e tem como aspectos principais a
experiência laboratorial, envolvendo um fio
condutor  eléctrico e uma bússola, e uma
comunicação sobre essas experiências apresentada
em Julho de 1820 em diversas línguas, incluindo o
latim. Devido a esta divulgação, imediatamente as
experiências foram repetidas em vários centros
científicos europeus e François Arago (1790-1855)
depois de assistir a uma dessas apresentações em
Genebra repetiu a experiência diante dos membros
da Academia das Ciências de Paris.

A rápida divulgação dos trabalhos de Oersted
entre a comunidade científica dessa época
permitiu que nesse ano de 1820 A. M. Ampère
(1775-1836) desenvolvesse estudos sobre a relação
entre o campo magnético e a corrente eléctrica
(“natureza eléctrica do íman”).

Em Setembro de 1820 Arago realizou uma
experiência conseguindo que uma porção de
limalha de ferro fosse atraída por um fio condutor
rectilíneo de cobre no momento da passagem da
corrente eléctrica. Com esta montagem Arago
magnetizou momentaneamente agulhas de ferro
macio e permanentemente lâminas, ou agulhas de
aço. O efeito de magnetização foi reforçado
quando o condutor eléctrico foi enrolado em
hélice (solenóide) e as lâminas foram colocadas no
interior dessa bobina, numa experiência realizada
por sugestão de Ampère.

Foi em 1825 que William Sturgeon (1783-
1850) descreveu um electroíman e apresentou as
figuras para as duas formas que desenvolvera: um
electroíman em forma de ferradura e um
electroíman rectilíneo. Para além do electroíman
Sturgeon desenvolveu os elementos do respectivo
circuito eléctrico: uma pilha de pequena
resistência interna, apta a fornecer uma corrente
eléctrica elevada sobre um circuito condutor de
baixa resistência eléctrica (note-se que foi só em
1827 que J. F. Ohm (1787-1854) publicou, em
alemão, a relação entre as grandezas eléctricas nos
circuitos que viria a ser designada por Lei de
Ohm, mas que teve um divulgação pouco fácil
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entre os seus contemporâneos e só foi traduzida
para inglês em 1841).

      
Electroímanes de Sturgeon  (1825)

O principal contributo de Sturgeon foi o de ter
bobinado o condutor eléctrico em hélice sobre um
núcleo de ferro macio — desta forma o efeito
magnético da bobina foi aumentado pelo efeito
ferromagnético do material do núcleo. Para isso,
construiu um electroíman que, tendo apenas uma
camada de fio eléctrico condutor (grosso e nu)
sobre o núcleo magnético envernizado, foi capaz
de desenvolver uma força de vinte vezes o seu peso
(4 kg).

A partir desta altura os fabricantes de
instrumentos de física passaram a construir
electroímanes, que foram vendidos para diferentes
centros de investigação ou de divulgação da
Ciência. Iniciou-se uma época em que diversos
investigadores realizaram as experiências sobre os
componentes do circuito eléctrico do electroíman
que permitiram ir aumentando a sua força de
atracção.

Electroíman de Henry (1880)

Um cientista americano que realizou
experiências relevantes foi Joseph Henry (1797-
1878), que em 1828 aplicou um núcleo magnético
à bobina de um galvanómetro e em 1830
procurou determinar o comprimento mais

conveniente do fio condutor a utilizar numa
bobina com núcleo de ferro macio para provocar a
sua magnetização. Tendo criado a possibilidade de
provocar a magnetização de um pedaço de ferro
macio a uma distância considerável, Henry sugeriu
a aplicação do electroíman na telegrafia.

Em 1836 William F. Cooke, que mais tarde
associou C. Wheatstone (1802-1875) ao seu
negócio de construção de telégrafos, consultou
este investigador sobre a possibilidade de fazer
actuar à distância um electroíman. Wheatstone,
que já tinha realizado experiências com diferentes
electroímanes (“ímanes voltaicos”) acabou por
resolver o problema e em 1836 integrou no
telégrafo de agulhas por eles desenvolvido um
avisador formado por um circuito eléctrico que
era fechado pela acção de um electroíman e fazia
soar uma campaínha.

Motor de Jacobi  (1838)

Entretanto, em 1838 na Rússia, H. Jacobi
(1801-1874) fazia navegar  no rio Neva uma
barcaça com doze pessoas accionada por um
motor com doze electroímanes montados em
coroa no estator e que actuavam sobre outros
tantos electroímanes de polaridade reversível
montados no rotor.

Para utilização no circuito primário de uma
bobina de indução J. P. Wagner e Neef inventaram
em 1839 um interruptor automático (vibrante)
baseado na aplicação de um electroíman.

Como resultado da acção divulgadora da
Ciência feita por Sturgeon em Manchester, James
P. Joule (1818-1889) realizou uma conjunto de
experiências que o levou a estabelecer uma lei de
atracção mútua para dois electroímanes (1839) e
que depois (1840) generalizou para a força de
atracção exercida por um electroíman em
ferradura sobre a armadura.

Somente em 1846 é que foi patenteado, como
um novo electroíman, um electroíman com
armadura mergulhante — onde uma armadura
cilindrica em ferro macio se desloca no cilindro
interior da bobina quando esta é percorrida por
uma corrente eléctrica.

Durante o tempo em que foi feito o
desenvolvimento do electroíman foram
construídos electroímanes de grandes dimensões
que ficaram assinalados na história pelo
contributo que deram ao estudo do
electromagnetismo, como o electroíman de
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Becquerel (1848) ou o electroíman de Faraday
(1857). Mais tarde irão surgir aplicações do
electroíman em máquinas de potência elevada,
como o martelo-pilão de Marcel Deprez (1882).

Martelo-pilão de Marcel Deprez  (1882)

Também durante todo o tempo de
desenvolvimento do electroíman foram sendo
apresentadas fórmulas que procuravam estabelecer
a ligação entre a corrente eléctrica nos condutores
da bobina e o fluxo magnético criado.

Enquanto que Jacobi e Lenz admitiam uma
proporcionalidade simples entre a magnetização
desenvolvida e o produto da corrente pelo número
de espiras de excitação (isto é a característica de
magnetização do material era linear (!)), Joule
considerou o efeito da saturação magnética e
Lamont apresentou uma fórmula exponencial para
aquela variação.

No seu tratado sobre Electricidade de 1858 A.
de la Rive (1801-1873) emprega já a expressão
circuito magnético fechado.

Seguindo o trabalho de Faraday, H. A.
Rowland (1848–1901) em 1873 procurou e
estabeleceu uma expressão, análoga à Lei de Ohm
dos circuitos eléctricos, para o cálculo do fluxo
das linhas de força magnéticas numa barra e num
anel de ferro macio.

Foi Otto Frölick quem em 1881 apresentou
uma fórmula estabelecendo uma variação não
linear entre a corrente eléctrica e o fluxo
magnético por ela criada. Com essa fórmula
pretendeu determinar analiticamente todas as
curvas características de funcionamento das
máquinas de corrente contínua.

Em 1883 R. H. Bosanquet introduziu o
conceito de força magnetomotriz para caracterizar
a força que tendia a fazer passar as linhas
magnéticas de indução através da resistência
magnética do circuito magnético. Oliver
Heaviside (1850-1925) passou a designar a
resistência magnética como relutância.

Mas são Gisbert Kapp em 1885 e os irmãos
John e Edward Hopkinson em 1886 que
estabelecem um método de cálculo do circuito
magnético de uma máquina eléctrica e de

pré-determinação das respectivas curvas
características de funcionamento.

•  Rowland  (1873)

•  Kapp  (1885)

  Q = M
R

Q – número de linhas de força
M – força magnetizante do solenoide
R – resistência às linhas de força

E – força electromotriz

n – velocidade de rotação

Ns – número de espiras

P – potência de excitação

Ri – resistência magnética

•  Hopkinson  (1886)

   Φ = F
Ri∑i

Φ – fluxo magnético
F – força magnetomotriz
Ri – resistência magnética

  
E = n · Ns · P

∑i
Ri

(Aespira)

Expressões para o circuito magnético nos sistemas de
grandezas e de unidades originais

A partir daqui tornou-se possível, de uma
forma simples e elegante, o cálculo do circuito
magnético de um electroíman; depois a aplicação
das leis do Electromagnetismo e da Mecânica
permite efectuar o cálculo da acção
electromecânica sobre uma armadura móvel.

CONCLUSÃO
Nesta fase histórica de desenvolvimento do

electroíman, entre 1820 e 1886, ocorreu a
construção e a experimentação de diversos
electroímanes por um grupo de investigadores
preocupados com os resultados práticos dos seus
estudos.

Entretanto ia sendo percorrido um longo
caminho na procura das leis do circuito
magnético.

A partir de 1886 começa a desenvolver-se a
aplicação do electroíman como actuador
electromecânico em diferentes sistemas eléctricos
e a diversificar-se o modo dessa aplicação.
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