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RESUMO 

Esta dissertação estuda o comportamento de blocos supercondutores de altas temperaturas (HTS). 

Foram implementados modelos eletromagnético e térmico para a simulação computacional dos blocos 

de HTS, quando sujeitos a campos magnéticos e temperaturas variáveis. Os resultados das simulações 

foram comparados com resultados experimentais, para analisar a validade dos modelos.  Os 

parâmetros característicos dos modelos foram estudados e ajustados aos resultados experimentais. 

Em todas as experiências e simulações estudaram-se dois tipos de supercondutores diferentes: 

YBCO e GdBCO. As curvas de magnetização obtidas pelos supercondutores em exposição a campos 

magnéticos, constantes e a impulsos magnéticos, foram analisadas, assim como o seu comportamento 

em processo de aquecimento, com diferentes magnetizações iniciais. 

Os resultados obtidos nas simulações, com parâmetros dos supercondutores entre valores presentes 

na literatura, confirmam os resultados laboratoriais. O modelo eletromagnético modela adequadamente 

o comportamento do YBCO e o do GdBCO. A amostra de YBCO não possui um diamagnetismo tão 

acentuado quanto a amostra de GdBCO, sendo magnetizável mais facilmente. Através dos resultados 

da magnetização por impulsos magnéticos foi verificado que o YBCO apresentou uma magnetização, 

com o valor máximo, de 0.45 T em comparação aos 0.34 T exibidos pelo GdBCO, e uma distribuição 

de campo magnético mais uniforme ao longo da sua superfície.  

 Em processo de aquecimento, os resultados obtidos mostram que a amostra de YBCO não 

consegue conservar a magnetização durante tanto tempo como o GdBCO, alcançando um tempo de 

desmagnetização de aproximadamente 40 segundos em comparação com o tempo de 80 segundos 

alcançado pela amostra de GdBCO.  A simulação do modelo térmico não modela o comportamento da 

amostra de GdBCO de forma tão adequada quanto o comportamento da amostra de YBCO.  

A modelação adequada dos HTS é de alta importância para a difusão da tecnologia supercondutora 

globalmente. Este trabalho serviu para testar os modelos vigentes, e fazer uma comparação entre dois 

dos mais promissores blocos de HTS. 
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supercondutores de altas temperaturas; Supercondutores de altas temperaturas; YBCO. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation studies the internal behavior of high temperature superconducting bulks. 

Electromagnetic and thermal models were implemented for the computational simulation of the behavior 

of HTS bulks, in the exposure to variable magnetic fields and variable temperatures. The results of the 

simulations were compared with laboratory results, to analyze the validity of these models. The 

parameters of the models were studied and adjusted to the experimental data. 

In all laboratory experiments and computational simulations two types of superconductors materials 

were studied: the YBCO and the GdBCO. The magnetizations obtained by the superconductors in 

exposure to constant magnetic fields and magnetic pulses were analyzed, as well as the behavior of the 

superconductors in heating process, with different initial magnetizations. 

The results of the simulations, with the determined HTS parameters, confirm the laboratory results, 

proving the validity of the electromagnetic model, to both the HTS (YBCO and GdBCO). 

 The YBCO sample does not have a diamagnetism as pronounced as the GdBCO sample, being 

easily magnetized. The results of the exposure to magnetic pulses showed that the YBCO bulk 

presented a maximum magnetization of 0.45 T, compared to the 0.34 T exhibited by the GdBCO bulk, 

and a more uniform magnetic field distribution along its surface. 

 In the heating process, the YBCO bulk cannot keep the magnetic field trapped for as long as the 

GdBCO bulk, achieving a maximum demagnetization time of near 40 seconds compared to the time of 

80 seconds achieved by the GdBCO bulk. It has also been shown that the thermal model does not 

model the behavior of the GdBCO as adequately as the behavior of the YBCO.  

Proper HTS modeling is of great importance for the diffusion of superconducting technology globally. 

This work helped testing the current models, and make a comparison between two of the most promising 

HTS bulks. 

 

Keywords 

Bulk superconductors; GdBCO; High temperature superconductors; HTS modulation; Pulse 

magnetization; YBCO. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo é apresentado o estado da arte relativo à tecnologia supercondutora em equipamentos 

elétricos, nomeadamente em equipamentos eletromecânicos. A estrutura da dissertação e os motivos 

e objectivos que suportam este trabalho são apresentados na última secção deste capítulo. 

 

 ESTADO DA ARTE 

  

Desde a descoberta da supercondutividade, em 1911 pelo físico holandês Heike Onnes, sempre se 

tentou aplicar materiais supercondutores em equipamentos elétricos. Nos anos 60 projetaram-se as 

primeiras máquinas elétricas com supercondutores de baixa temperatura crítica (LTS) [1]. Entre 1970 

e 1995 máquinas com LTS foram construídas com êxito [1], no entanto, devido às muito baixas 

temperaturas de funcionamento, possuíam um elevado custo e baixa fiabilidade, levando à restrição do 

desenvolvimento destes equipamentos.  

Com a descoberta de supercondutores de alta temperatura crítica (HTS) em 1986 foi possível uma 

obtenção de supercondutividade a temperaturas a rondar os 100 K. Essas temperaturas podem ser 

obtidas recorrendo a azoto líquido, tornando a supercondutividade facilmente alcançável. Desde então 

tem existido uma aceleração na investigação e desenvolvimento de equipamentos elétricos com base 

em materiais supercondutores, desde máquinas elétricas e linhas de transmissão, a veículos de tração 

(Maglev). 

Os motivos que levam à investigação e desenvolvimento de equipamentos eletromecânicos providos 

de tecnologia supercondutora predem-se com a capacidade de se gerar grandes campos magnéticos 

sem dissipação de potência considerável, o que permite a construção de equipamentos elétricos com 

uma maior potência sem um aumento das suas dimensões.  
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 CONVERSORES ELETROMECÂNICOS 

 

As primeiras utilizações de supercondutores em máquinas elétricas foram em máquinas de corrente 

contínua (DC) homopolares. O seu campo magnético provém de enrolamentos supercondutores de 

baixa ou alta temperatura, gerando uma densidade de potência (kW/kg) até nove vezes superior ás 

máquinas DC homopolares convencionais [2]. 

Outra abordagem semelhante foi utilizada em máquinas síncronas, onde se procedeu à substituição 

dos enrolamentos do rotor por enrolamentos supercondutores, potenciando a criação de campos 

magnéticos com o dobro da magnitude dos enrolamentos convencionais [1]. Os enrolamentos do 

estator eram condutores convencionais, criando assim um sistema hibrido. 

A utilização de blocos de material supercondutor, ao invés de enrolamentos supercondutores, 

também já foi implementada. Já foram desenvolvidas máquinas síncronas com blocos supercondutores 

de altas temperaturas na composição do seu rotor, ao invés da utilização de magnetos permanentes. 

Os blocos são magnetizados por exposição a impulsos magnéticos [3], conseguindo-se alcançar 

campos magnéticos “presos” na ordem dos 2 T a 77 K, o que resulta em campos superiores aos 

gerados por magnetos de neodímio (NdFeB) [4]. A magnetização máxima obtida atualmente é de 17 T 

num bloco supercondutor a 29 K [3]. 

Outra abordagem foi a utilização de supercondutores no estator e no rotor. A máquina de relutância 

variável supercondutora possui enrolamentos supercondutores no estator e um rotor composto por 

blocos supercondutores magnetizados. O binário é gerado pela interação entre o campo magnético 

rotativo criado pelos enrolamentos supercondutores e a relutância variável criada pela posição dos 

blocos supercondutores. 

Os motivos da investigação e desenvolvimento de máquinas supercondutoras ou hibridas prendem-

se com a alta densidade de potência, dimensões reduzidas e alta eficiência quando comparadas com 

as máquinas tradicionais [5]. 

A fiabilidade técnica e o alto desemprenho das máquinas supercondutoras, a altas e baixas rotações, 

estão amplamente provados. No entanto a sua viabilidade económica prende-se com o alto preço dos 

supercondutores e dos sistemas de arrefecimento.  
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 APLICAÇÕES ATUAIS DE GERADORES SUPERCONDUTORES 

 

Em 2006 o Ministério da Educação e Investigação Alemão financiou parcialmente o desenvolvimento 

de um gerador síncrono supercondutor de 4 MW. O gerador foi desenvolvido pela Siemens [4], que já 

tinha construído em 1999 um gerador síncrono supercondutor de 400 kW com sucesso [5]. Também 

na Alemanha, em 2005, realizou-se a primeira instalação de um gerador síncrono supercondutor 

conectado à rede elétrica [5]. 

Em máquinas supercondutoras de altas potências tem havido poucos desenvolvimentos pois os 

custos associados são demasiado elevados. Exemplo disso foi o projecto levado a cabo pela General 

Electric de um gerador síncrono de 100 MVA em 2006. A melhoria na eficiência não justificou os custos 

e o projecto foi abandonado [5]. No entanto projetos para geradores supercondutores com potências 

até 10 MW são vistos como uma forte possibilidade num futuro próximo.  

Recentemente foi criado o projecto EcoSwing pela EU em parceria com a empresa Envision Energy 

que consistiu na construção da primeira turbina eólica com tecnologia supercondutora de baixo custo. 

O gerador síncrono de 3.6 MW foi projetado para uma turbina eólica de 128 m e encontra-se atualmente 

em funcionamento na Dinamarca [6]. 

 Em 2006 a empresa AMSC desenvolveu uma máquina síncrona supercondutora de 36.5 MW para 

ser utilizada na propulsão de um navio nos EUA, no entanto com base na tecnologia já desenvolvida a 

AMSC começou recentemente o desenvolvimento de um gerador síncrono supercondutor de 10 MW 

[7]. 

Recentes estudos indicam que por volta de 2020 já estejam disponíveis no mercado equipamentos 

providos de tecnologia supercondutora [1]. 

  



4 

  

 MOTIVAÇÕES E OBJECTIVOS 

 

Esta dissertação surge no seguimento de outras dissertações já realizadas no tema da 

supercondutividade, nomeadamente no uso de supercondutores de alta temperatura crítica (HTS) em 

máquinas elétricas. Os materiais supercondutores são ainda alvo de inúmeros estudos a nível global, 

pois a sua compreensão é essencial para a difusão da tecnologia supercondutora. Modelos já foram 

criados para análise comportamental de supercondutores de altas temperaturas críticas, no entanto 

uma validação experimental desses modelos, para diferentes materiais em diferentes ambientes, é 

ainda necessária para a corroboração dos mesmos.  

Os objectivos desta dissertação focam-se na análise eletromagnética e térmica de blocos 

supercondutores de YBCO e GdBCO através de simulações computacionais e de experiências 

laboratoriais. São estudadas as consequências da exposição a campos magnéticos, o comportamento 

eletromagnético e térmico em processo de aquecimento e a magnetização proveniente da exposição a 

impulsos magnéticos. Outros objectivos encontram-se na verificação da validade do modelo quando 

simulado num programa de elementos finitos, e a comparação entre os resultados obtidos para os dois 

blocos supercondutores. 

 

 

 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação de mestrado está organizada em 7 capítulos. O primeiro capítulo corresponde à 

introdução ao tema da dissertação, onde é apresentado o estado da arte, as motivações e os objectivos. 

No segundo capítulo é apresentada uma explicação do estado de supercondutor, em que consiste, do 

que depende, como é atingido e os tipos de supercondutores existentes. No terceiro capítulo são 

apresentados e explicados os modelos eletromagnético e térmico utilizados na caracterização de 

materiais supercondutores de altas temperaturas e analisados os seus parâmetros intrínsecos. No 

quarto capítulo são descritos os métodos, procedimentos e motivações das experiências realizadas 

nos supercondutores de YBCO e GdBCO.  O quinto capítulo corresponde apresentação dos resultados 

experimentais, onde é feita uma análise do comportamento de cada supercondutor e uma comparação 

entre ambos. O sexto capítulo corresponde à simulação computacional dos modelos eletromagnético 

e térmico, onde são reproduzidas as experiências realizadas no quinto capítulo em ambiente de 

simulação numa tentativa de validação do modelo, realizando uma comparação com o comportamento 

real dos supercondutores de alta temperatura. E finalmente, no sétimo e último capítulo são 

apresentadas as conclusões obtidas e o trabalho proposto para realização futura. 
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2 SUPERCONDUTIVIDADE 

Neste capítulo são apresentados os aspetos principais da supercondutividade. São descritas as suas 

propriedades intrínsecas, a forma de atingir a supercondutividade, as condições necessárias à sua 

manutenção e os tipos de supercondutores existentes.  

 

 ESTADO SUPERCONDUTOR 

 

A supercondutividade é um estado que alguns metais atingem quando arrefecidos abaixo de uma 

determinada temperatura Tc, denominada de temperatura crítica. Esses metais, à temperatura 

ambiente comportam-se como metais típicos, registando resistividades na ordem dos 10−7 σ.m (e.g.: 

mercúrio ou chumbo). Metais com condutividades na ordem 10−8 σ.m à temperatura ambiente, como o 

cobre ou prata, não atingem a supercondutividade. À pressão ambiente, existem 33 elementos que 

atingem a supercondutividade, e todos eles metais [8]. Existem também centenas de compostos ou 

ligas que abaixo da Tc característica são supercondutores [8]. As temperaturas críticas variam, de 

material para material. O alumínio possui uma Tc entre 1,171 K a 1,196 K [9], no entanto um dos 

compostos utilizados nas experiências decorrentes desta dissertação, o YBCO, possui um Tc a rondar 

os 92 K [4]. 

Um supercondutor ideal é um material que possui duas propriedades: a ausência de resistência 

interna à passagem de corrente elétrica, e diamagnetismo acentuado. 

 

 DIMINUIÇÃO DE RESISTÊNCIA 

 

Um material, quando entra no estado de supercondutividade, apresenta uma brusca diminuição da 

resistividade, Figura 2-1. Esta diminuição de resistência é válida para correntes DC, no entanto em 

correntes AC existe uma frequência crítica a partir da qual a resistência aumenta. Na Figura 2-1 

apresenta-se a variação de resistividade para uma amostra do material YBCO, que passa a 

supercondutor baixo dos 89.9 K [10]. 

 

Figura 2-1 Evolução da resistividade face à temperatura, numa amostra de YBCO, com uma temperatura crítica de 89.9K [10]. 
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 DIAMAGNETISMO 

 

Esta propriedade dos materiais supercondutores foi descoberta por Meissner e Ochsenfeld em 1933, 

quando experimentavam a supercondutividade em chumbo. 

 Os supercondutores não apresentam um diamagnetismo perfeito, no entanto quando um material 

se encontra em estado supercondutor, campos magnéticos externos baixos são completamente 

repelidos do seu interior, penetrando apenas numa pequena camada superficial de espessura λ, 

denominada penetração de London, Figura 2-2. Esta propriedade é denominada de efeito de Meissner.  

 

 

 

Figura 2-2 Supercondutor em exposição a um campo magnético externo, apresentando uma pequena penetração de campo 
magnético [11]. 

 

Na Figura 2-3 é apresentada uma ilustração de um supercondutor ideal, onde existe total expulsão 

do campo magnético aplicado. 

 

 

Figura 2-3 Supercondutor ideal, apresentando um diamagnetismo perfeito [11]. 

  



7 

 

 REGIÃO CRÍTICA 

 

A supercondutividade é caracterizada por três parâmetros críticos: a temperatura crítica 𝑇𝑐 , a 

densidade de corrente crítica 𝐽𝑐 e o campo de indução magnética crítico 𝐵𝑐. Se um material em estado 

supercondutor exceder algum destes parâmetros críticos o estado supercondutor é perdido, Figura 2-4. 

 

  

 
Figura 2-4  Ilustração 3D da região supercondutora, onde estão representados os parâmetros 

críticos. 

 

No entanto numa mesma amostra de material supercondutor podem existir zonas que excedam os 

valores críticos, levando a uma perda de supercondutividade local, enquanto outras zonas ainda 

permanecem supercondutoras. 

 A Figura 2-5 corresponde a uma simulação 2D de um supercondutor em processo de aquecimento 

onde é analisada a variação de resistividade ao longo da amostra. No centro do supercondutor ainda 

não existe resistividade considerável (representada a cor azul) pois a temperatura crítica ainda não foi 

ultrapassada, no entanto nas camadas exteriores a resistividade apresenta-se superior, resultado da 

excedência local da temperatura em relação à temperatura crítica.  
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Figura 2-5 Simulação 2D de um supercondutor em processo de aquecimento onde é analisada a resistividade elétrica. 
 

 

 TIPOS DE SUPERCONDUTORES 

 

Nem todos os supercondutores têm o mesmo comportamento. Existem dois tipos de 

supercondutores diferentes, supercondutores de tipo 1 e tipo 2.  Descobertos 1911 juntamente com a 

descoberta da supercondutividade, os supercondutores de tipo 1 atingem a supercondutividade a 

temperaturas normalmente mais baixas que 10 K [4], já os supercondutores de tipo 2, descobertos em 

1986, possuem uma temperatura crítica na ordem dos 100 K [12]. 

 

 SUPERCONDUTORES DO TIPO 1 

 

Os supercondutores do tipo 1 (ex. Hg, Pb, Nb, Sn) apenas operam no estado supercondutor quando 

não se encontram na zona crítica, Figura 2-6. Quando em estado supercondutor apresentam 

resistividade praticamente inexistente e expulsão de campo magnético. Se 𝐵 >  𝐵𝑐 o material perde a 

supercondutividade, sendo que 𝐵𝑐 depende da temperatura. 𝐵𝑐 é zero quando a temperatura atinge o 

valor crítico.  

 

Figura 2-6 Região de funcionamento de um supercondutor do tipo 1. 
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 SUPERCONDUTORES DO TIPO 2 

 

Os supercondutores do tipo 2 possuem duas zonas distintas de operação, sendo o campo de indução 

magnética o parâmetro decisivo na zona em que o supercondutor opera, Figura 2-7. Existem dois 

campos de indução magnética críticos, 𝐵𝑐1 e 𝐵𝑐2, sendo 𝐵𝑐2 > 𝐵𝑐1. Quando 𝐵 <  𝐵𝑐1 o supercondutor 

comporta-se como um supercondutor do tipo 1, exibindo diamagnetismo. Se 𝐵 >  𝐵𝑐2 o supercondutor 

perde o estado de supercondutividade. Contudo se 𝐵𝑐1 < 𝐵 <  𝐵𝑐2 o supercondutor entra uma zona 

mista onde o campo magnético penetra parcialmente.  

 

 

Figura 2-7 Região de funcionamento de um supercondutor do tipo 2. 

 

Nessa zona mista, as linhas de campo magnético penetram o supercondutor em zonas não 

supercondutoras onde existem impurezas, criando tubos microscópicos por onde o fluxo magnético se 

concentra. Na zona circundante aos tubos de fluxo existem correntes elétricas, criando assim vórtices, 

denominados de vórtices de Abrikosov, Figura 2-8. Com o aumento do campo magnético aplicado ao 

supercondutor a distância entre os vórtices diminui.  

 

 

 
Figura 2-8 Ilustração do estado misto, onde existe a criação de vórtices. 

CORRENTES 

VÓRTICES DE 
ABRIKOSOV 

SUPERCONDUTOR 

CAMPO DE INDUÇÃO MAGNÉTICA 
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 TÉCNICAS DE ARREFECIMENTO 

 

O aspeto mais importante à obtenção e manutenção de supercondutividade é a baixa temperatura. 

De seguida são apresentados os dois métodos de arrefecimento dos materiais existentes: 

arrefecimento sem campo magnético aplicado (ZFC) e arrefecimento com campo magnético aplicado 

(FC).  

Os métodos são válidos para supercondutores de tipo 1 e tipo 2, no entanto possuem propósitos 

distintos conforme a utilização que se pretende dar ao supercondutor.  

 

 

 ARREFECIMENTO SEM CAMPO MAGNÉTICO APLICADO (ZFC) 

 

O primeiro método de arrefecimento consiste no arrefecimento do material sem exposição a qualquer 

campo magnético externo, Figura 2-9. Este processo dá origem ao diamagnetismo que é característico 

nos supercondutores, pois o supercondutor tenta conservar o seu estado inicial, onde não possui 

qualquer magnetização.  

 

 

Figura 2-9 Processo de arrefecimento em ZFC. Na esquerda da figura, o material encontra-se em temperatura superior à 
temperatura crítica, não se encontrando em estado supercondutor. Durante o arrefecimento não existe campo magnético 

aplicado. Depois de arrefecido (direita da figura), se o material é exposto a um campo magnético externo, este é repelido. Figura 
adaptada de [13]. 
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 ARREFECIMENTO COM CAMPO MAGNÉTICO APLICADO (FC) 

 

Ao contrário do primeiro método apresentado, o FC dá-se com exposição de um campo magnético 

externo, Figura 2-10. Durante o processo de arrefecimento expõe-se um campo magnético ao material, 

não se alterando o campo magnético até o material estar em estado supercondutor. Uma vez em estado 

supercondutor, retira-se lentamente o campo magnético externo.  

O supercondutor cria correntes elétricas no seu interior de modo a gerar o mesmo campo magnético 

a que estava exposto durante a transição para o estado supercondutor. Assim, o supercondutor gera 

um campo magnético estável comparável a um magneto permanente. Este comportamento é possível, 

devido à resistividade quase inexistente, o que permite a preservação das correntes elétricas, gerando 

um campo constante. 

 

Figura 2-10 Processo de arrefecimento de um HTS em FC. Na esquerda da figura, o material não se encontra em estado 
supercondutor, devido à temperatura ser superior à temperatura crítica. Existe aplicação de campo magnético durante o 

arrefecimento. Na esquerda da figura, o material encontra-se em estado supercondutor. Quando é retirado o campo magnético 
aplicado, o material cria um campo magnético. Figura adaptada de [13]. 

 

 

 EFEITO DE MEISSNER 

 

Descoberto por Walther Meissner e Robert Ochsenfeld em 1933, o conhecido por efeito de Meissner 

é o responsável pelo diamagnetismo apresentado pelos materiais quando em estado supercondutor. 

Quando um supercondutor é arrefecido pelo método de ZFC, não conserva campo magnético no seu 

interior, e na exposição a um campo magnético externo, este é repelido Figura 2-11.  

Na exposição a campos magnéticos baixos a expulsão é quase perfeita, existindo apenas penetração 

de campo magnético nas camadas superficiais do material supercondutor. A expulsão de campo é 

originada por correntes elétricas geradas nas camadas superficiais do supercondutor que geram um 

campo magnético simétrico àquele que lhe é exposto.   
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Figura 2-11 A figura da direita representa o material, antes de atingir a supercondutividade, exposto a um campo magnético. A 
figura da esquerda apresenta um supercondutor arrefecido por ZFC quando exposto a um campo magnético externo. Figura 

adaptada de [13]. 

 

O estado de diamagnetismo depende da quantidade de campo magnético aplicado ao material HTS. 

Se o campo aumentar em demasia, o HTS pode perder a supercondutividade ou entrar na zona mista. 
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3 MODELO ELECTROMAGNÉTICO E TÉRMICO 

Neste capítulo é apresentado um modelo eletromagnético e um modelo térmico, que pretendem 

caracterizar o comportamento dos supercondutores de tipo 2. São analisadas as condições e 

parâmetros que permitem a validade dos modelos. 

 

 MODELO ELETROMAGNÉTICO 

 

Existem três métodos numéricos principais que podem ser usados na construção de um modelo que 

permita modelar a supercondutividade: a formulação A-V, a formulação T-Ω e a formulação H. Cada 

formulação tem na sua designação as variáveis que são utilizadas nas suas equações diferenciais. O 

modelo escolhido é baseado no modelo apresentado em [14][15], e baseia-se na formulação H visto 

apenas possuir três variáveis, promovendo a velocidade do processamento computacional e a 

facilidade de implementação devido à sua simplicidade. As variáveis do modelo (3D) são: 𝐻𝑥, 𝐻𝑦 e 𝐻𝑧. 

Assim 𝑯 = [𝐻𝑥 , 𝐻𝑦 , 𝐻𝑧]
𝑇. A densidade de corrente elétrica também tem três componentes cada, 𝑱 =

 [𝐽𝑥, 𝐽𝑦 , 𝐽𝑧]
𝑇. 

 

Pela quarta lei de Maxwell, a lei de ampere com a contribuição de Maxwell, e considerando que não 

existe variação significativa do vetor de deslocamento: 

 

 𝜕𝐷

𝜕𝑡
≃ 0 ⇒ ∇ × 𝐇 = 𝐉 

(3-1) 

 

A permeabilidade relativa é considerada 𝜇𝑟 = 1 no supercondutor [14], assim: 

 

 µ = 𝜇0𝜇𝑟 = 𝜇0 (3-2) 

 

Considera-se ainda que todas as linhas de campo magnético são fechadas, assim: 

  

 ∇. 𝐁 = 0 (3-3) 

 

Assim, a densidade de corrente no supercondutor 𝑱 pode ser descrita como: 
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 𝐉 →

{
  
 

  
 𝐽𝑥 =

𝜕𝐻𝑧
𝜕𝑦

−
𝜕𝐻𝑦

𝜕𝑧

𝐽𝑦 =
𝜕𝐻𝑥
𝜕𝑧

−
𝜕𝐻𝑧
𝜕𝑥

𝐽𝑧 =
𝜕𝐻𝑦

𝜕𝑥
−
𝜕𝐻𝑥
𝜕𝑦

 (3-4) 

 

Outra relação geral pode ser obtida de acordo com a terceira lei de Maxwell, a lei de Faraday: 

 ∇ × 𝑬 = −
𝜕𝑩

𝜕𝑡
 (3-5) 

 ∇ × 𝑬 = −𝜇0𝜇𝑟
𝜕𝑯

𝜕𝑡
 (3-6) 

 

Tendo em conta que a intensidade de campo magnético 𝑯 = [𝐻𝑥 , 𝐻𝑦 , 𝐻𝑧]
𝑇, então: 

 

 ∇ × 𝑬 →

{
  
 

  
 
𝜕𝐸𝑧
𝜕𝑦

−
𝜕𝐸𝑦

𝜕𝑧
= −𝜇0𝜇𝑟

𝜕𝐻𝑥
𝜕𝑡

𝜕𝐸𝑥
𝜕𝑧

−
𝜕𝐸𝑧
𝜕𝑥

= −𝜇0𝜇𝑟
𝜕𝐻𝑦

𝜕𝑡
𝜕𝐸𝑦

𝜕𝑥
−
𝜕𝐸𝑥
𝜕𝑦

= −𝜇0𝜇𝑟
𝜕𝐻𝑧
𝜕𝑡

 (3-7) 

 

Os supercondutores do tipo 2 são caracterizados por uma não linearidade entre a corrente elétrica e 

a tensão elétrica. Pode ser estabelecida a relação entre campo elétrico 𝑬 e a densidade de corrente 𝑱, 

apresentada em (3-8): 

 𝑬 = 𝐸0 (
𝑱

𝐽𝐶(𝐵)
)
𝑛

 (3-8) 

   

𝐸0 e 𝑛 são parâmetros do supercondutor, 𝐽𝐶 é a densidade de corrente crítica. O campo elétrico é 

composto por três componentes:  

 𝑬 =  [𝐸𝑥 , 𝐸𝑦 , 𝐸𝑧]
𝑇 (3-9) 
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Então, substituindo (3-4) em (3-8), resulta em (3-12): 

 𝑬 = 𝐸0 (
𝑱

𝐽𝐶(𝐵)
)
𝑛

→

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

𝐸𝑥 = 𝐸0 (

𝜕𝐻𝑧
𝜕𝑦

−
𝜕𝐻𝑦
𝜕𝑧

𝐽𝐶(𝐵)
)

𝑛

𝐸𝑦 = 𝐸0 (

𝜕𝐻𝑥
𝜕𝑧

−
𝜕𝐻𝑧
𝜕𝑥

𝐽𝐶(𝐵)
)

𝑛

𝐸𝑧 = 𝐸0 (

𝜕𝐻𝑦
𝜕𝑥

−
𝜕𝐻𝑥
𝜕𝑦

𝐽𝐶(𝐵)
)

𝑛

 (3-10) 

 

A densidade de corrente crítica 𝐽𝐶  depende do campo de indução magnética aplicado ao 

supercondutor. 𝐽𝐶 é um dos limites da região crítica (secção: 2.1.3), sendo definido por (3-11). Uma vez 

ultrapassado o seu valor limite o estado de supercondutividade fica comprometido. 𝐵0  e 𝐽𝐶0  são 

dependentes do material supercondutor: 

 𝐽𝐶(𝐵) =
𝐽𝐶0𝐵0
𝐵0 + 𝐵

 (3-11) 

 

Onde o campo de indução magnética 𝐵 é dado por: 

  

 𝐵 = ||𝑩|| = 𝜇0𝜇𝑟√𝐻𝑥
2 + 𝐻𝑦

2 + 𝐻𝑧
2 (3-12) 

 

 

 PARÂMETROS ELETROMAGNÉTICOS 

 

O parâmetro n representa os possíveis estados de condutividade do supercondutor. Valores entre 5 

[14] e 45 [16] são considerados normais em supercondutores de YBCO e de GdBCO ((RE)BCO). O 

parâmetro E0  representa o valor do campo elétrico crítico. Um valor recorrentemente utilizado em 

supercondutores de (RE)BCO é E0 = 1 × 10
4 V.m−1 [14][15]. O parâmetro JC0 representa a densidade 

de corrente elétrica crítica quando o campo de indução magnética externo aplicado B é nulo. Os valores 

padrões para este parâmetro são os mais variáveis entre todos os parâmetros, sendo recorrente valores 

em ordens de 107 A/m2  [14][15] a 108 A/m2[16][17]. O parâmetro B0 representa o valor de campo de 

indução magnética que reduz para metade a densidade de corrente elétrica crítica Jc: JC(B0) = JC0/2. 

Este parâmetro toma valores recorrentes de 0,1 [14][15] a valores a rondar 1 [18]. 

Na Tabela 3-1 estão sumarizados os valores típicos de parâmetros eletromagnéticos para 

supercondutores (RE)BCO. 
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Tabela 3-1 Parâmetros eletromagnéticos típicos em supercondutores de (RE)BCO. 

Parâmetros (RE)BCO 

𝒏 5 − 45 

𝑬𝟎 1 × 104 V.m−1 

𝑱𝑪𝟎 107 − 108  A/m2 

𝑩𝟎 0,1 − 1 T 

 

 

 MODELO TÉRMICO  

 

Uma vez arrefecido, espera-se que o supercondutor tenha uma temperatura interna uniforme, no 

entanto após a aplicação de um campo magnético existe criação de correntes no supercondutor o que 

leva a um aquecimento interno. O aquecimento interno é caracterizado pela equação de difusão de 

calor (3-13) [4]:  

 
∇ ∙ (𝑘(𝑇)∇𝑇) − 𝜌𝑚𝐶𝑃(𝑇)

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑝𝑄 = 0 (3-13) 

 

O parâmetro 𝑘 representa a condutividade térmica, 𝜌𝑚 a densidade do material, 𝐶𝑃 a capacidade 

térmica e 𝑝𝑄 as perdas (fonte térmica). 

Na análise do modelo eletromagnético do supercondutor (3.1) demonstrou-se a dependência da 

densidade de corrente elétrica 𝐽𝑐  pelo campo de indução magnética 𝐵, no entanto não se levou a 

temperatura em consideração. Assim, 𝐽𝑐  é diretamente influenciado pela temperatura 𝑇  a que se 

encontra o supercondutor.  

Levando em conta a dependência do parâmetro 𝐽𝑐0 pela temperatura 𝑇 estabelecida em [19][20]: 

 𝐽𝑐0(𝑇, 𝑇𝐶) = 𝛼 (1 − (
𝑇

𝑇𝑐
)
2

)

3 2⁄

 (3-14) 

 

Substituindo (3-14) em (3-11) obtém-se (3-15): 

 

 
𝐽𝑐(𝐵, 𝑇) =  𝐽𝑐0(𝑇, 𝑇𝐶) [

𝐵0
𝐵0 + 𝐵

] = 𝛼 (1 − (
𝑇

𝑇𝑐
)
2

)

3 2⁄

[
𝐵0

𝐵0 + 𝐵
] 

(3-15) 
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 PARÂMETROS TÉRMICOS 

 

O parâmetro  𝛼 representa a densidade de corrente crítica quando o supercondutor se encontra a 0 

K, sem exposição de campo magnético. Para o YBCO, foi calculado 𝛼 = 6,29 × 108  A/m2. Para o 

GdBCO, foi calculado 𝛼 = 1,38 × 109  A/m2. O parâmetro 𝑇𝑐 representa a temperatura crítica e toma 

valores próximos de 92 K para supercondutores de (RE)BCO [20]. A condutividade e capacidade 

térmicas dos supercondutores de (RE)BCO variam com a temperatura.  

 Na Tabela 3-2 são apresentados os parâmetros térmicos típicos para supercondutores de (RE)BCO. 

São disponibilizados os parâmetros térmicos do azoto líquido e do ar devido à sua influência nas 

experiências laboratoriais. Os parâmetros apresentados na Tabela 3-2 para a condutividade e 

capacidade térmicas são relativos a amostras de YBCO, no entanto são válidos para amostras de 

GdBCO. Ambos os HTS têm um comportamento térmico semelhante, sendo caracterizados pelos 

mesmos parâmetros térmicos recorrentemente na literatura [20][18]. 

 

Tabela 3-2 Parâmetros térmicos típicos para o intervalo de [69-150] K. 

Parâmetros (RE)BCO 
Azoto 

Líquido 
Ar 

Condutividade térmica (W/(m . K)) 

T≤100K: 
6,91846 + (0,35147 ×
10−3)T − (1,67834 ×
10−4)T3 + (1,04056 ×

10−6)T4 [4] 
T>100K: 

10,5 + 0.008T 

0,026 [20] ~0,0225 1 

Calor especifico (J/(kg . K)) 38,762 + (1,4428)T [4] 1040 [20] 

(1047,64 − 0,373T +
9,45 × 10−4T2 −
6,02 × 10−7T3 +
1,29 × 10−10T4) 1 

Densidade (kg/m3) 5,9 × 103 [17] 808,4 [20] p
0,02897

8,314

1

T
  1 

Temperatura crítica (K) ~92 [20] - - 

1 Parâmetros disponibilizados pelo software de elementos finitos 
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A Figura 3-1 ilustra a evolução da condutividade térmica típica nos HTS de (RE)BCO. No intervalo 

de temperatura considerado (69 a 150 K), a condutividade térmica diminui com a temperatura 

inicialmente, até estabilizar por volta dos 100 K,  

 

 

Figura 3-1 Condutividade térmica típica em HTS de (RE)BCO, num intervalo de temperaturas de 69 K a 150 K. 

 

A Figura 3-2 ilustra a evolução da capacidade térmica típica nos HTS de (RE)BCO. A capacidade 

térmica apresenta um crescimento constante com o aumento da temperatura, no intervalo de 

temperatura considerado (69 a 150 K).  

 

 

Figura 3-2 Capacidade térmica típica em HTS de (RE)BCO, num intervalo de temperaturas de 69 K a 150 K. 
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4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

De forma a validar os modelos eletromagnético e térmico para supercondutores de altas 

temperaturas leva-se a cabo a execução de experiências laboratoriais, e a sua comparação com 

resultados provenientes da simulação computacional dos modelos. 

Neste capítulo são apresentadas as experiências realizadas, acompanhadas de uma descrição 

pormenorizada dos seus procedimentos. São também apresentadas as amostras de supercondutores 

utilizadas. 

 

 

 MATERIAIS SUPERCONDUTORES 

 

Nas experiências laboratoriais foram utilizados dois blocos supercondutores de materiais distintos, o 

GdBCO, Figura 4-1 e o YBCO, Figura 4-2. Apesar de serem ambos supercondutores de tipo 2 e 

possuírem uma composição química semelhante e temperaturas críticas em torno de 92 K, o seu 

comportamento eletromagnético e térmico apresenta diferenças. O YBCO foi o primeiro supercondutor 

descoberto com uma temperatura crítica superior ao ponto de ebulição do azoto líquido (77 K), o que o 

permitiu ser globalmente estudado e utilizado, sem a necessidade de hélio líquido. 

 

 

 

Figura 4-1 Amostra do supercondutor GdBCO. O 
supercondutor é circundado por um anel de aço 

inoxidável com o propósito de prolongar a sua vida útil. 

 

 

Figura 4-2 Amostra do supercondutor YBCO. 
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Na Tabela 4-1 são apresentados os parâmetros geométricos e o peso das amostras supercondutoras 

utilizadas nas experiências laboratoriais. 

 

Tabela 4-1 Parâmetros espaciais dos blocos supercondutores. 

Parâmetros GdBCO YBCO 

Geometria Cilíndrica Paralelepipédica 

Peso (g) 175,8 64,7 

Altura (cm) 1,5 1,4 

Diâmetro (cm) 4 - 

Comprimento/Largura (cm) - 3,2 

 

 

 VALIDAÇÃO DO MODELO ELETROMAGNÉTICO 

 

Para a validação do modelo eletromagnético é necessário obter dados sobre as correntes elétricas 

supercondutoras nas amostras. Além das dificuldades associadas à obtenção de dados em baixas 

temperaturas dos supercondutores, o seu formato em bloco também impede a medição direta dos 

valores de correntes induzidas ou resistividade elétrica. 

Uma das formas utilizadas para comprovar o modelo eletromagnético foi através da comparação de 

forças de repulsão eletromagnéticas, entre os resultados da simulação computacional e os 

experimentais. Devido ao efeito de Meissner, ocorre uma expulsão do campo magnético exposto ao 

HTS, quando arrefecido em ZFC. Essa expulsão de campo, proveniente das correntes geradas à 

superfície do HTS, gera uma força de repulsão eletromagnética. 

Variando a intensidade do campo magnético a que o HTS é exposto, é possível traçar a sua relação 

com a força eletromagnética gerada. Analisa-se também o processo de magnetização em cada bloco 

supercondutor e procede-se a uma comparação entre os dois materiais supercondutores.  

 

 ESTABILIZAÇÃO DO CAMPO DO MAGNETO PERMANENTE 

 

Para a aplicação do campo magnético ao HTS foi utilizado um magneto permanente (PM) de 

neodímio, Figura 4-3. O magneto foi previamente arrefecido com azoto líquido a aproximadamente 69 

K, e durante toda a experiência foi mantido submerso em azoto líquido. O motivo desde processo foi 

estabilizar o valor do campo magnético do magneto, uma vez que este é variável com a temperatura. 

De acordo com [21], o aumento de campo magnético de um magneto quando arrefecido, desde a 

temperatura ambiente até à temperatura do azoto líquido, ronda os 11,1%, o que corrobora o verificado 

no decorrer destas experiências, onde se atingiu um aumento a rondar os 12%.  
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Figura 4-3 Magneto permanente utilizado nas experiências laboratoriais. 

 

A força de repulsão gerada pelo HTS depende, entre outros factores e excluindo a variação com a 

temperatura, do campo de indução magnética remanescente e dimensões do magneto utilizado. Na 

Tabela 4-2 estão descritos os parâmetros que caracterizam o magneto:  

 

Tabela 4-2 Parâmetros caracterizantes do magneto permanente 

Parâmetros Magneto 

Lado 2,54 cm 

Altura 1,28 cm 

Massa 64,73 g 

Permeabilidade relativa (µr) 1,05 

B remanescente (293,15 K) 1,25 T 

B remanescente (≈69 K) 1,4 T 

 

 

 VARIAÇÃO DO CAMPO MAGNÉTICO EXPOSTO AO SUPERCONDUTOR 

 

O supercondutor é colocado na parte inferior de uma calha disposta na vertical, onde se encontra 

imóvel. O conjunto calha e supercondutor são submersos em azoto líquido dentro de uma estrutura de 

esferovite, e procede-se ao arrefecimento do supercondutor sem exposição a campos magnéticos 

exteriores (ZFC). Quando a amostra se encontra em estado supercondutor, é colocado na calha o 

magneto previamente arrefecido. A calha limita o magneto a apenas movimentos verticais, Figura 4-4. 

Devido ao efeito de Meissner característico dos supercondutores o magneto é repelido e fica 

suspenso. 
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Figura 4-4 Ilustração da calha onde se efetua a medição da distância entre o magneto e o supercondutor. 

 

De seguida pousa-se sobre o magneto uma plataforma, Figura 4-5, onde é possível colocar 

diferentes pesos. A colocação destes pesos permite diminuir a distância entre o magneto e o 

supercondutor. Sendo o campo magnético externo gerado por um magneto permanente, a exposição 

de campo magnético ao supercondutor está dependente diretamente da distância entre eles. Nesta 

experiência foram utilizados pesos com massas de 31,83 g, 50,4 g, 125,77 g, 199,25 g, 250 g, 500 g, 

1 Kg, 1,250 Kg, 1,5 Kg e  2Kg, Figura 4-6. 

 

 

 
 

 
 

Figura 4-5 Estrutura calha/plataforma submersa em azoto 
líquido. 

Figura 4-6 Alguns dos pesos utilizados. 
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Os pesos são colocadas de forma crescente, até ao peso de 2 kg. De seguida o processo inverte-

se, diminuindo gradualmente os pesos aplicados, até a única massa em questão ser a do magneto, 

Figura 4-7. Cada peso permanece na plataforma entre 5 a 10 segundos, tempo para se realizar medição 

da distância. 

 

 

 

Figura 4-7 Ilustração do procedimento da experiência laboratorial de variação do campo magnético exposto à amostra 
supercondutora. São apresentadas as três fases da experiência. A figura à esquerda representa o inicio do processo de 

colocação de pesos adicionais na plataforma, a figura central representa o aumento de peso alcançado ao longo do processo e a 
figura à direita a remoção dos pesos aplicados adicionais e retorno ao estado inicial. 

 

 

 VALIDAÇÃO DO MODELO TÉRMICO 

 

A supercondutividade é possível apenas em baixas temperaturas, sendo que no caso dos blocos 

supercondutores utilizados (YBCO e GdBCO) a temperatura crítica é cerca de 92 K. Uma abordagem 

possível à validação do modelo térmico é uma análise comportamental do supercondutor em processo 

de aquecimento, quando previamente magnetizado. Com as experiências laboratoriais pretende-se 

analisar a evolução da magnetização do supercondutor e a evolução da sua temperatura ao longo do 

tempo, quando exposto à temperatura ambiente. O processo de magnetização dá-se com a imposição 

de um campo magnético constante durante o arrefecimento do HTS (FC). O campo magnético tem 

origem num magneto permanente previamente arrefecido, Figura 4-8. 
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Figura 4-8 Ilustração da configuração do arrefecimento da amostra em FC. Entre o PM e o HTS existe um pedaço de plástico, 
que garante uma distância entre ambos. PM, plástico e HTS encontram-se submersos em azoto líquido. 

 

Um dos objectivos desta experiência é a análise da influência da magnetização no aquecimento do 

supercondutor. Um conjunto de experiências foram realizadas com diferentes distâncias entre o PM e 

o HTS, levando à variação dos campos magnéticos expostos ao HTS durante o arrefecimento. A 

variação de distância foi obtida com a inclusão de pedaços de plástico de diferentes espessuras entre 

o magneto e a amostra de HTS. As distâncias de espaçamento foram as seguintes: d1 = 1,25 cm, d2 =

0,9 cm  e d3 = 0,5 cm . Quanto menor a distância, maior a exposição de campo magnético ao 

supercondutor. Uma vez arrefecida a amostra, retira-se lentamente o campo magnético exterior (retira-

se o PM), ficando a amostra magnetizada. De seguida retira-se a amostra do recipiente de azoto, 

expondo-a à temperatura ambiente. Durante o processo de aquecimento do HTS registou-se a 

temperatura do bloco de HTS e do campo magnético “preso”, até o HTS ficar completamente 

desmagnetizado. Utilizou-se uma sonda de temperatura acoplada às paredes da amostra, que foi 

arrefecida juntamente com ela. Uma sonda de efeito Hall foi colocada na posição central do topo da 

amostra, imediatamente após esta ser retirada do azoto líquido, Figura 4-9.  

 

 

Figura 4-9 Ilustração do acoplamento das sondas térmica e de efeito  Hall  ao supercondutor YBCO. 

 



25 

 

A temperatura registada pela sonda de temperatura não corresponde apenas  à temperatura do HTS, 

mas sim à temperatura na fronteira das amostras com o ar, Figura 4-10. Assim foi necessário simular 

o processo com a sonda na mesma posição. A temperatura do azoto líquido engarrafado ronda os 69 

a 70 K (sendo o ponto de ebulição é aos 77 K), no entanto a sonda de temperatura possui um alcance 

térmico de 73,15 K a 873,15 K, ficando saturada nos instantes iniciais do aquecimento. 

 

 

Figura 4-10 Sonda de temperatura acoplada ao supercondutor de YBCO. 

 

 

 MAGNETIZAÇÃO ATRAVÉS DE IMPULSOS MAGNÉTICOS 

 

Como complemento às experiências laboratoriais realizadas nas secções 4.2 e 4.3, procedeu-se a 

uma magnetização das amostras recorrendo a impulsos magnéticos.  

A magnetização por impulsos permite alcançar magnitudes de campo magnético varias vezes 

superiores à magnetização resultante de um arrefecimento por FC com um magneto. O objectivo desta 

experiência é analisar a distribuição do campo magnético preso e a magnetização máxima atingida em 

cada supercondutor e efetuar uma comparação às magnetizações obtidas nos dois blocos de HTS 

(YBCO e GdBCO). 

Para a realização dos impulsos magnéticos utiliza-se um circuito magnético em “E” com um 

enrolamento de 400 espiras. Os blocos supercondutores são colocados alinhados com a perna central 

do circuito magnético e em seguida arrefecidos por submersão total em azoto líquido, enquanto que o 

enrolamento é apenas parcialmente submerso, em Figura 4-11.  

 



26 

  

 
 

Figura 4-11 Ilustração do circuito magnético com bloco supercondutor. 

 

 

Durante o arrefecimento não existe exposição a campos magnéticos externos (FC). Os blocos HTS 

são expostos a impulsos magnéticos após a sua entrada no estado supercondutor. Os impulsos são 

gerados pela descarga de um condensador num circuito RLC. São gerados impulsos com diferentes 

magnitudes. Depois de gerado um impulso magnético retira-se o circuito magnético e o bloco 

supercondutor do azoto líquido e procede-se à medição de campo magnético, ao longo do HTS. A 

sonda é conduzida por um carril, onde um sensor de efeito hall e um sensor de posição estão instalados, 

Figura 4-12.  

 

 
Figura 4-12 Vista lateral da configuração da sonda de efeito Hall e da sonda de 

posição, acopladas ao carril. 
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A sonda é movida com o auxilio de um motor elétrico DC em velocidade constante e em movimento 

retilíneo. O campo magnético é medido ao longo do comprimento do bloco supercondutor como 

representado na Figura 4-13. 

 

 

 

Figura 4-13 Percurso efetuado pela sonda de efeito Hall sobre o supercondutor quando colocada no carril. 

 

Uma vez registada a magnetização do supercondutor, este é exposto à temperatura ambiente com 

o objectivo de aquecer e desmagnetizar, perdendo o estado de supercondutividade. O processo repete-

se para cada impulso magnético. Com este processo procede-se à análise da magnetização gerada 

por cada impulso isoladamente. 
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5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados das experiências laboratoriais. São apresentados os 

resultados das experiências de magnetização e térmicas dos blocos HTS, assim como uma 

comparação entre o YBCO e GdBCO. 

 

 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DA VALIDAÇÃO DO MODELO 
ELETROMAGNÉTICO 

 

De seguida são apresentados os resultados da experiência laboratorial relatada na secção 4.2, onde 

se registam forças eletromagnéticas originadas pelo efeito de Meissner. São apresentados os 

resultados experimentais referentes aos blocos HTS de YBCO e GdBCO.  

 

 BLOCO DE YBCO 

 

Depois de repetir o processo de aumento e diminuição do campo magnético aplicado à amostra 

supercondutora, por variação da distância do magneto ao HTS, obtiveram-se as curvas de força-

distância apresentadas na Figura 5-1. No primeiro ciclo, quando se colocou o primeiro peso adicional 

(30 g) a distância registada foi 2,86 cm, o valor mais alto de todas as medições. No final desse mesmo 

ciclo, com o peso inicial novamente colocado, a distância era 2,26 cm, o que indica que a força de 

repulsão diminuiu. Idealmente, devido ao efeito de Meissner, um HTS arrefecido em ZFC deve expelir 

todo o campo a que é exposto, pela criação de correntes superficiais que geram um campo inverso. 

Esta afirmação é verdadeira quando os campos expostos são baixos, no entanto com o aumento da 

exposição de campo, existe uma penetração de campo magnético na amostra de YBCO utilizada. Isto 

acontece porque a amostra de YBCO tem uma capacidade limitada de criar correntes elétricas para 

gerarem um campo inverso, ocorrendo assim uma magnetização supercondutor. 

 

Figura 5-1 Forças eletromagnéticas resultantes da variação do campo magnético exposto à amostra de YBCO. 
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Uma vez que não se aumentou a massa dos pesos além dos 2 kg na continuação da experiência, a 

magnetização não aumentou, e os restantes ciclos foram semelhantes entre si. Na Figura 5-2 está 

representado o valor médio das forças eletromagnéticas obtidas experimentalmente. 

 

 

Figura 5-2 Valor médio das forças eletromagnéticas geradas pela amostra de YBCO quando exposta a campos magnéticos 
diferentes.  

 

 BLOCO DE GDBCO 

 

A mesma experiência foi realizada com a amostra de GdBCO.  A maior distância registada foi de 

3.11 cm, correspondendo à aplicação do menor peso. No final do primeiro ciclo, esta distância diminuiu 

para 2,79 cm. Este facto prova que existiu magnetização da amostra, pois o HTS não foi capaz de 

repelir todo campo magnético a ele exposto. Os resultados encontram-se na Figura 5-3. 

 

 

 

Figura 5-3 Forças eletromagnéticas resultantes da variação do campo magnético exposto à amostra de GdBCO.  
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Nos restantes ciclos não houve alteração notável entre as distâncias para os mesmos pesos. Na 

Figura 5-4 está representado o valor médio das forças eletromagnéticas experimentais.  

 

Figura 5-4 Valor médio das forças eletromagnéticas geradas pela amostra de GdBCO quando exposta a campos magnéticos 
diferentes. 

 

 

 COMPARAÇÃO ENTRE AS AMOSTRAS DE YBCO E GDBCO 

 

Com os resultados anteriores é possível estabelecer uma comparação entre os resultados obtidos 

entre as duas amostras de HTS utilizadas. O GdBCO demonstrou sempre uma maior capacidade de 

expulsão do campo magnético que o YBCO, conseguindo obter sempre distâncias superiores para os 

mesmos pesos. Este facto sugere que o bloco de GdBCO gera correntes no seu interior maiores que o 

bloco de YBCO. Na Figura 5-5 é evidente a diminuição de forças eletromagnéticas geradas pelos HTS 

no primeiro ciclo de variação do campo magnético aplicado. 

 

 

Figura 5-5 Comparação entre os primeiros ciclos de força-distância obtidos para os HTS. 
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Na Figura 5-6 é apresentada a comparação entres as curvas de força-distância médias obtidas nos 

ciclos de variação do campo magnético aplicado aos HTS. 

 

 

Figura 5-6 Curvas força-distância médias alcançadas pelos blocos de YBCO e GdBCO. 

 

No final da experiência ambos os HTS ficaram magnetizados, no entanto existe diferença no valor 

dos campos presos. Na Tabela 5-1 são apresentados os campos magnéticos máximos registados na 

superfície das amostras supercondutoras depois de se concluírem os ciclos de alternância de peso. 

 Os resultados apresentados reforçam o facto que a penetração do campo magnético ocorre mais 

facilmente no bloco de YBCO do que no bloco de GdBCO. 

 

Tabela 5-1 Campos de indução magnética “presos” máximos, nas amostras de YBCO e GdBCO. 

 YBCO GdBCO 

Bmax (T) 0,036 0,016 

 

Com o intuito de observar a diferença de magnetizações no bloco de YBCO e no bloco de GdBCO 

efetuou-se uma nova sequência de variações de campos magnéticos. A experiência consiste na 

aplicação, a ambas as amostras, de um peso de 30 g seguida de um de 3 kg, Figura 5-7. A utilização 

de um peso de 3 kg ao invés de um de 2 kg permite gerar uma maior de exposição de campo magnético 

aos blocos. É possível assim, observar a expulsão de campo magnético nos dois HTS de forma mais 

evidente. 

Na primeira aplicação do peso de 30 g, ambos os blocos HTS repelem o campo magnético a eles 

exposto, obtendo resultados semelhantes, no entanto após a aplicação do peso de 3 kg começa a ser 

notável a maior expulsão de campo por parte do GDBCO. O YBCO não tem a capacidade de repelir 

todo o campo magnético a ele exposto, sendo que quando se coloca novamente o peso mais leve a 

distância é em média 55% da distância pré-magnetização. O GDBCO retorna a um estado mais próximo 

do estado inicial, sendo que retorna a uma distância de 86% da distância pré-magnetização.  
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Figura 5-7 Evolução das distâncias registadas entre o PM e as amostras de HTS.  

 

 

 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DA VALIDAÇÃO DO MODELO 
TÉRMICO 

 

De seguida são apresentados os resultados da experiência laboratorial descrita na secção 4.3, onde 

se registam as temperaturas e campos magnéticos durante o aquecimento das amostras 

supercondutoras. As amostras foram magnetizadas por exposição ao campo magnético de um 

magneto permanente colocado a diferentes distâncias durante os arrefecimentos: d1 = 1,25 cm, d2 =

0,9 cm e d3 = 0,5 cm. A temperatura do ar no momento da experiência rondava os 295,15 k (22 °C). A 

medição da temperatura foi efetuada através de uma sonda de temperatura criogénica 

(P0K1.520.6W.Y.010). Na Figura 5-8 e Figura 5-9 é apresentado o processo de medição de campo 

magnético e temperatura no bloco de YBCO, depois deste ser retirado da submersão em azoto líquido. 

 

 

 

Figura 5-8 Bloco de YBCO em processo de medição de 
temperatura e campo magnético, vista lateral. 

 

 

Figura 5-9  Bloco de YBCO em processo de medição de 
temperatura e campo magnético, vista de cima. 
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 BLOCO DE YBCO 

 

Depois do arrefecimento em FC, foi registada a evolução da magnetização do YBCO durante o 

processo de aquecimento por exposição ao ar. A Figura 5-10 representa a evolução do campo 

magnético no centro da superfície superior da amostra. Dos resultados pode-se inferir que, 

independentemente do campo magnético exposto, a desmagnetização ocorre aproximadamente no 

mesmo tempo (≈40 s). No entanto a magnetização mais elevada (d3 = 0,5 cm, B = 0,176 T) resultou 

numa desmagnetização ligeiramente mais rápida. A desmagnetização ocorre quando a temperatura do 

supercondutor excede a temperatura crítica do material, no entanto esta excedência não ocorre em 

todo o bloco de YBCO no mesmo tempo, sendo mais rápido nas camadas externas dos HTS. As zonas 

do bloco que superam a temperatura crítica perdem o estado de supercondutividade, retornando ao 

estado de condutividade normal, extinguindo as correntes elétricas responsáveis pela magnetização. 

A exposição a um menor campo magnético leva a uma magnetização mais prolongada, pois existe uma 

menor intensidade de correntes elétricas para suportar o campo magnetizado, levando a um menor 

aquecimento interno. 

 

 

Figura 5-10 Evolução da magnetização do bloco de YBCO em exposição à temperatura ambiente 

 

Sendo a sonda de temperatura acoplada às paredes do bloco supercondutor, a temperatura medida 

por esta não retrata a temperatura interior do bloco supercondutor, mas sim a temperatura na sua 

fronteira com o ar. Na Figura 5-11 é apresentada a evolução da temperatura do YBCO correspondente 

a cada magnetização. São registadas as temperaturas até à perda do estado supercondutor.  
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Figura 5-11 Evoluções da temperatura nas paredes do bloco de YBCO em função do tempo.   

 

Conforme a intensidade da magnetização, o supercondutor apresenta diferentes ritmos de 

aquecimento. A temperatura na situação onde a magnetização é superior (d3 = 0,5 cm) apresenta um 

aquecimento mais brusco que as situações de menor magnetização (d2 = 0,9 cm e d1 = 1,25 cm). Isto 

deve-se às correntes superficiais que geram o campo magnético em ambas as situações, e à sua 

contribuição para a geração de perdas de Joule. Quanto maior for a magnetização, maior serão as 

correntes elétricas superficiais que geram o campo magnético, logo maior será o aquecimento interno 

do supercondutor. 

 

 BLOCO DE GDBCO 
 

Depois do arrefecimento em FC, foi registada a evolução da magnetização da amostra de GdBCO 

em processo de aquecimento por exposição ao ar. 

A Figura 5-12 representa a evolução do campo magnético no centro da superfície superior da 

amostra. Foram realizadas medições para três magnetizações diferentes. Nas situações de menor 

magnetização (d2 = 0,9 cm e d1 = 1,25 cm) o tempo de desmagnetização é semelhante (≈80 s), o que 

indica que o calor proveniente das correntes elétricas internas não foi um factor relevante no 

aquecimento. No entanto na situação de maior magnetização é evidente a maior rapidez de 

desmagnetização, o que sugere maior aquecimento interno devido às correntes elétricas internas. 
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Figura 5-12 Evolução da magnetização do bloco de GdBCO em exposição à temperatura ambiente. 

 

 

O mesmo processo usado na amostra de YBCO para registo da temperatura foi efetuado na amostra 

de GdBCO. A amostra de GdBCO utilizada na experiência é circundada por um anel de aço inoxidável 

o que dificulta a acoplação da sonda de temperatura. Assim apenas duas medições foram consideradas 

fidedignas.  

Na Figura 5-13 são apresentadas as evoluções da temperatura do bloco de GdBCO correspondente 

a cada magnetização. São registadas as temperaturas até à perda do estado supercondutor. A amostra 

de GdBCO, independentemente da magnetização inicial, tem um aquecimento brusco por volta dos 15 

segundos, mas depois dos 20 segundos a diferença de temperaturas é notória. A evolução da 

temperatura depende diretamente da magnetização inicial, sendo a taxa de aquecimento tanto maior 

quanto maior a magnetização inicial. A diferença de aquecimento entre as duas situações de 

magnetização deve-se ao aquecimento proveniente das perdas de Joule. 

 

 

Figura 5-13 Evolução da temperatura da amostra de GdBCO em exposição ao ar para diferentes magnetizações iniciais. 
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 COMPARAÇÃO ENTRE AS AMOSTRAS DE YBCO E GDBCO 

 

Ambas as amostras de YBCO e GdBCO foram sujeitas ao mesmo processo de arrefecimento e 

medição de campo e temperatura, no entanto apresentam resultados distintos. Na Tabela 5-2 são 

apresentadas as magnetizações iniciais obtidas em FC por cada amostra. Todas as medições de 

campo foram efetuadas no topo da amostra, numa posição central, após esta ser retirada do azoto 

líquido. 

 

Tabela 5-2 Magnetizações das amostras depois de arrefecimento em FC. 

 Magnetização (T) 

Distância (cm) YBCO GdBCO 

𝐝𝟏 = 𝟏, 𝟐𝟓 0,096 0,105 

𝐝𝟐 = 𝟎, 𝟗 0,126 0,128 

𝐝𝟑 = 𝟎, 𝟓 0,176 0,166 

 

Registaram-se magnetizações aproximadas nas duas amostras. Comparando as magnetizações das 

duas amostras, a amostra YBCO apresentado uma maior magnetização na exposição ao campo 

magnético mais alto e a amostra de GdBCO uma maior magnetização na exposição ao campo 

magnético mais baixo. 

Na Figura 5-14 são apresentadas as evoluções dos campos magnéticos das duas amostras. O 

GdBCO apresenta uma conservação de campo muito superior ao YBCO, registando um tempo de 

desmagnetização a rondar os 80 segundos. O YBCO apresenta um tempo de desmagnetização 

próximo de 40 segundos. A razão desta diferença prende-se com os valores dos parâmetros 

eletromagnéticos e térmicos característicos de cada material.  

 

 

Figura 5-14 Evolução dos campos magnéticos das amostras de YBCO e GdBCO em processo de aquecimento por exposição ao 
ar. 
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Outro factor que influência a baixa conservação de campo por parte do YBCO pode dever-se ao seu 

estado de maior desgaste. A amostra de YBCO sofreu um maior número de processos de 

magnetização-desmagnetização e arrefecimento-aquecimento que a amostra de GdBCO, 

apresentando sinais de desgaste e fissuras. O uso extensivo das amostras cria uma degradação 

acentuada. Na Figura 5-15 são apresentadas outras amostras de YBCO que apresentam claros sinais 

de desgaste e fissuras devido à sua utilização prolongada. 

 

 

Figura 5-15 Amostra de YBCO com uso extensivo. As duas amostras na figura, são duas metades de um bloco de YBCO 
semelhante ao usado nas experiências laboratoriais. 

 

A evolução das temperaturas também evidência algumas diferenças. Na Figura 5-16 são 

apresentadas as evoluções da temperatura das amostras de YBCO e GdBCO na exposição ao ar. Na 

amostra de YBCO o aquecimento interno é mais evidente do que na amostra de GdBCO, visto que no 

caso de magnetizações superiores a amostra de YBCO sofreu um aquecimento brusco aos 7 segundos. 

No caso do menor campo magnéticos inicial, esse aquecimento só se deu perto dos 20 segundos. A 

amostra de GdBCO apresenta uma variação inicial de temperatura semelhante para as duas 

magnetizações. No entanto depois da variação inicial acentuada de temperatura, tanto o YBCO como 

o GdBCO apresentam uma maior temperatura nas situações de maior magnetização inicial. Isto deve-

se às correntes internas do supercondutor que provocam o aquecimento interno. 

 

 

Figura 5-16 Evolução da temperatura das amostras de YBCO e GdBCO em exposição ao ar, com campos magnéticos iniciais 
diferentes. 
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 MAGNETIZAÇÃO POR IMPULSOS MAGNÉTICOS 

 

De seguida são apresentados os resultados da experiência relata na secção 4.4, onde se registou a 

magnetização das amostras resultante da exposição a impulsos magnéticos. A magnetização por 

impulsos magnéticos visa a complementar as experiências anteriores, pois é possível obter 

magnetizações superiores do que com os arrefecimentos em FC. 

A Figura 5-17 e Figura 5-18 apresentam o processo de arrefecimento do conjunto circuito magnético-

supercondutor e o processo de medição do campo magnéticos na superfície das amostras. 

 

 

Figura 5-17 Circuito magnético e supercondutor em processo de 
arrefecimento. A sonda de efeito Hall encontra-se parada no carril. 

 

Figura 5-18 Medição de campo magnético na  superfície de uma amostra 
supercondutora. A sonda de efeito Hall atravessa o circuito magnético, 

sendo deslocada através de um carril. 

 

As amostras são expostas a diversos impulsos magnéticos. A cada impulso gerado foi registada a 

magnetização correspondente da amostra, sem a realização de impulsos sucessivos. Nas Figura 5-19 

e Figura 5-20, estão apresentadas as magnitudes das tensões e correntes respetivas aos impulsos 

magnéticos.  

 

 

Figura 5-19 Tensão elétrica dos impulsos gerados na magnetização dos supercondutores.  
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Figura 5-20 Corrente elétrica dos impulsos gerados na magnetização dos supercondutores. 

 

 BLOCO DE YBCO 

 

Foram gerados impulsos de 50 V, 75 V, 200 V, 300 V  e 400 V . Cada impulso magnético gerado é 

sucedido da medição do campo de indução magnética “preso” ao longo do seu comprimento. 

Na Figura 5-21 são apresentadas as magnetizações originadas pelos impulsos magnéticos. A 

magnitude do impulso influência diretamente a magnetização do YBCO. A magnetização aumenta com 

um aumento da magnitude dos impulsos magnéticos gerados. Na exposição a impulsos pequenos (50 V 

e 75 V), o supercondutor consegue repelir grande parte do campo a que é exposto, apresentando uma 

magnetização baixa e praticamente uniforme. No entanto para impulsos magnéticos superiores a 

magnetização é elevada e não apresenta uniformidade. Existe maior campo de indução magnética 

“preso” nas extremidades e centro do bloco. O campo de indução magnética máximo registado no bloco 

de YBCO foi 0,45 T. 

 

 

 

Figura 5-21 Magnetização exibida pelo bloco de YBCO quando exposto a impulsos magnéticos de diferentes magnitudes. 
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 BLOCO DE GDBCO 

 

À semelhança do procedimento realizado para a amostra de YBCO, os impulsos magnéticos 

expostos ao bloco de GdBCO tiveram as seguintes magnitudes: 50 V, 75 V, 200 V, 300 V e 400 V. Cada 

impulso magnético foi gerado quando o bloco supercondutor se encontrava já em estado 

supercondutor.  

Na Figura 5-22 são apresentadas as magnetizações originadas pelos impulsos magnéticos. A 

magnetização no bloco aumenta diretamente com o aumento dos impulsos magnéticos expostos, 

apresentando uma maior magnetização nas extremidades, ficando o centro praticamente 

desmagnetizado. Foi registado um campo de indução magnética máximo no bloco de GdBCO de 0,34 

T.  

 

 

Figura 5-22 Magnetização exibida pelo bloco de GdBCO quando exposto a impulsos magnéticos de diferentes magnitudes. 

 

 COMPARAÇÃO ENTRE AS AMOSTRAS DE YBCO E GDBCO 

 

O GdBCO apresenta um diamagnetismo superior ao YBCO, ficando menos magnetizado e 

conservando campo magnético apenas nas extremidades. O YBCO conserva campo magnéticos com 

mais facilidade, apresentando uma distribuição mais uniforme. 

 Na Figura 5-23 são apresentadas as magnetizações ao longo dos supercondutores para os diversos 

impulsos. O YBCO não consegue criar um campo magnético contrário àquele a que é exposto, tendo 

uma penetração de campo magnético em toda a sua superfície. O GdBCO consegue expelir a maioria 

do campo a ele exposto, sendo apenas penetrado na sua periferia. 
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Figura 5-23 Comparação da magnetização obtida pelo bloco de YBCO e bloco de GdBCO, quando expostos a impulsos 
magnéticos. 

 

Em todas as exposições aos impulsos magnéticos, o YBCO conservou um campo mais uniforme, no 

entanto nos impulsos mais baixos o GdBCO apresenta magnetizações máximas superiores, Figura 

5-24. Estas diferenças de magnetização devem-se aos valores dos parâmetros eletromagnéticos 

característicos de cada material. O GdBCO possui um 𝐽𝐶0 superior ao YBCO o que significa que gera 

correntes elétricas maiores que o YBCO, obtendo magnetizações inferiores. O valor 𝑛 superior no 

GdBCO reforça esse facto uma vez que está relacionado com a condutividade elétrica do HTS.  
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Na Figura 5-24 são apresentadas as magnetizações máximas dos blocos HTS obtidas durante a 

experiência. 

 

 

Figura 5-24 Campos magnéticos máximos registados nas amostras de YBCO e GdBCO. 
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6 VALIDAÇÃO DO MODELO 

 

De forma a validar os modelos eletromagnético e térmico descritos no capítulo 3, procede-se à 

simulação em elementos finitos das experiências realizadas às amostras supercondutoras. Pretende-

se não só validar os modelos, mas também a determinação dos parâmetros eletromagnéticos e 

térmicos das amostras supercondutoras.  

 

 SIMULAÇÃO 2D E 3D DO MODELO ELETROMAGNÉTICO 
 

A utilização de ferramentas de elementos finitos permite a simulação de problemas multi-físicos, com 

configurações 2D ou 3D. Neste trabalho optou-se pela modelização 2D e 3D, com o objectivo de 

verificar a precisão dos resultados e a rapidez de processamento de cada uma das configurações. 

Para uma construção inicial do modelo eletromagnético do HTS utilizaram-se os parâmetros referidos 

na Tabela 6-1 [14][4]. Estes parâmetros são considerados típicos em blocos de YBCO. 

 

Tabela 6-1 Parâmetros eletromagnéticos típicos em blocos supercondutores de YBCO [14][4]. 

Parâmetros Valores 

𝑱𝒄𝟎 2 × 107 A/m2 

𝑩𝟎 0,1 T 

𝑬𝟎 1 × 10−4 V/m 

𝒏 21 

     

Nas Figura 6-1 e Figura 6-2 apresentam-se as configurações 2D e 3D utilizadas nas simulações 

computacionais de um ensaio laboratorial no qual uma amostra de YBCO foi arrefecida em ZFC e onde 

se colocou um magneto permanente à temperatura ambiente no seu topo. 

 

 

Figura 6-1 Configuração 2D do modelo eletromagnético. 
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Figura 6-2 Configuração 3D do modelo eletromagnético. 

 

 

Devido à repulsão do campo magnético (efeito de Meissner) entre o PM e o HTS, o magneto 

estabilizou a uma altura de 2,79 cm do HTS (resultado experimental). O mesmo foi ensaiado com 

configurações 2D e 3D. Na simulação em 2D a distância entre o HTS e o magneto foi de 3,65 cm, já 

na simulação em 3D a distância foi de 2,72 cm. A simulação em 3D conseguiu um resultado bastante 

mais próximo do experimental, contudo demorou mais tempo que a simulação 2D (a simulação 3D 

demora aproximadamente 15 vezes mais tempo que a simulação análoga em 2D). Sempre que 

possível, optou-se pela configuração 3D, utilizando apenas a configuração 2D quando as simulações 

3D não convergiam ou o tempo de processamento era muito elevado. 

 

 VALIDAÇÃO 3D DO MODELO ELETROMAGNÉTICO  
 

Para a validação do modelo eletromagnético do HTS recorreu-se à configuração 3D devido à melhor 

precisão dos resultados. A simulação realizada é uma recriação da experiência laboratorial referida na 

secção 5.1, onde se impôs um campo magnético variável às amostras supercondutoras arrefecidas em 

ZFC, Figura 6-3. Numa primeira iteração, os parâmetros utilizados na simulação foram obtidos de [14], 

no entanto esses parâmetros são variáveis, pois dependem do tipo de constituição do HTS, sendo 

necessário um ajuste de parâmetros no modelo eletromagnético.  

Na experiência laboratorial realizada para a obtenção de forças de repulsão eletromagnéticas foram 

realizados ciclos de aumento e diminuição de peso, contudo esses ciclos não foram possíveis de 

simular, devido à complexidade da simulação e ao tempo de processamento necessário.  

Simulou-se, então, apenas o primeiro movimento descendente do magneto, onde se aumentou a 

imposição de campo magnético ao supercondutor até à força de repulsão máxima igualar a 

experimental.   
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Figura 6-3 Configuração 3D do modelo eletromagnético. A figura representa a exposição de campo magnético ao YBCO. O 
campo é originado por um PM. A escala indica a densidade de corrente elétrica no HTS em A/m2. 

 

 BLOCO DE YBCO 

 

Numa primeira análise foram utilizados os parâmetros apresentados na Tabela 6-1 para simulação 

do bloco de YBCO, contudo os resultados foram divergentes dos resultados experimentais, assim 

efetuou-se um ajuste de parâmetros. Os parâmetros para o quais os resultados da simulação estão de 

acordo com os experimentais são apresentados na Tabela 6-2. 

 
Tabela 6-2 Parâmetros eletromagnéticos propostos para a modelação da amostra supercondutora de YBCO. 

Parâmetros Valores 

𝑱𝒄𝟎 1,82 × 108 A/m2 

𝑩𝟎 0,1 T 

𝑬𝟎 1 × 10−4 V/m 

𝒏 21 

 

Para o ajuste dos parâmetros levou-se em consideração os intervalos de valores presentes na 

literatura para blocos de YBCO. Os parâmetros 𝑛  e 𝐸0  não sofreram qualquer alteração pois 

apresentam pouca influencia nos resultados da simulação, além dos valores utilizados serem 

amplamente conhecidos como normais [14][15][16]. O parâmetro 𝐵0  influencia fortemente o resultado 

da simulação, no entanto o seu valor para blocos de YBCO toma valores, regularmente, em torno de 

0,1 T [14][15]. O parâmetro 𝐽𝑐0 varia recorrentemente entre valores na ordem de 107 A/m2  [14][15] a 

108 A/m2[16][17]. O valor 𝐽𝑐0 = 1,82 × 10
8 A/m2 está de acordo com este intervalo de valores.  

  



48 

  

Na Figura 6-4 são apresentadas as curvas força-distância experimental e a obtida em simulação com 

a utilização dos parâmetros estimados apresentados na Tabela 6-2. Os resultados da simulação vão 

ao encontro dos experimentais. Com estes resultados é possível validar o modelo eletromagnético. 

 

 

Figura 6-4 Comparação entre a curva experimental e simulada de forças eletromagnéticas no YBCO. 

 

No final da simulação registou-se a distribuição de campo magnético na amostra de YBCO, Figura 

6-5. Grande parte do HTS encontra-se magnetizado. Na Tabela 6-3 são apresentados os valores 

máximos de campo magnético registados na simulação e na experiência laboratorial. 

  

Tabela 6-3 Comparação da magnetização entre a experiência laboratorial e a simulação. 

Experimental Simulação 

𝐁𝐞𝐱𝐩 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟔 𝐓 Bsim = 0,031 T 

 

Figura 6-5 Magnetização final no YBCO depois de retirado o campo magnético externo. 

 

Os resultados da magnetização do supercondutor na simulação foram semelhantes aos 

experimentais. Assim sendo existe uma boa aproximação do modelo aos resultados experimentais o 

que indica que os parâmetros utilizados são válidos. Os parâmetros utilizados na simulação serão 

utilizados nas restantes simulações para modelar o supercondutor YBCO. 
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 BLOCO DE GDBCO 

 

O GdBCO, apesar de ser um supercondutor de alta temperatura de tipo 2 semelhante ao YBCO não 

apresenta os mesmos parâmetros eletromagnéticos. Isto deve-se à diferença das suas constituições 

química, à sua geometria e ao estado físico em que se encontram, visto que os supercondutores se 

degradam com os sucessivos arrefecimentos e aquecimentos. 

 Os parâmetros propostos foram escolhidos depois de uma análise aos resultados da simulação e 

conforme os valores utilizados recorrentemente noutras experiências em blocos supercondutores de 

GdBCO, Tabela 6-4. 

 

Tabela 6-4 Parâmetros eletromagnéticos propostos para a modelação da amostra supercondutora de GdBCO. 

Parâmetros Valores 

𝑱𝒄𝟎 4 × 108 A/m2 

𝑩𝟎 1 T 

𝑬𝟎 1 × 10−4 V/m 

𝒏 30 

 

Como o parâmetro 𝐸0  não apresenta uma influência significativa nos resultados da simulação, 

tomou-se o valor típico presente na literatura para blocos de GdBCO: 𝐸0 = 1 × 10
−4 V/m [14][17]. O 

parâmetro 𝑛 representa a relação campo magnético-corrente elétrica. Quando maior o valor 𝑛 maior a 

capacidade do supercondutor criar correntes quando exposto a um campo magnético externo. Assim, 

conforme observado na secção 5.1.3, o bloco de GdBCO tem mais facilidade em expulsar o campo 

magnético externo que o bloco de YBCO, o que leva a um valor 𝑛 superior. O valor proposto é 𝑛 = 30, 

valor utilizado recorrentemente para blocos supercondutores GdBCO [16][17]. Os parâmetros que mais 

influenciam os resultados da simulação são o 𝐽𝑐0 e 𝐵0. O valor de 𝐽𝑐0 que melhor modela o sistema foi 

𝐽𝑐0 = 4 × 10
8 A/m2, valores semelhantes são recorrentes em outras experiências com GdBCO [16][17]. 

Já o 𝐵0 que melhor modela o HTS é B0 = 1 T, sendo considerado normal em blocos de GdBCO [18]. 

Na Figura 6-4 são apresentadas as curvas força-distância experimental e obtida em simulação com 

a utilização dos parâmetros estimados apresentados na Tabela 6-4. O modelo eletromagnético 

simulado resultou numa boa aproximação aos resultados experimentais. A força resultante da 

simulação é semelhante à força registada em laboratório, o que indica que a magnetização do bloco 

supercondutor é semelhante nos resultados experimentais e simulação. 
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Figura 6-6 Comparação entre a curva força-distância experimental e simulada na amostra de GdBCO. 

 

No final da simulação registou-se a distribuição de campo magnético na amostra de GdBCO, Figura 

6-7. A amostra de GdBCO ficou apenas magnetizada na periferia, registando um campo magnético no 

centro do supercondutor desprezável. São notórias as semelhanças entre a magnetização obtida em 

simulação e as magnetizações obtidas por exposição a impulsos magnéticos, secção 5.3.2. 

Na Tabela 6-5 são apresentados os valores máximos de campo magnético registados na simulação 

e na experiência laboratorial. Os valores máximos do campo de indução magnética registados na 

simulação e na experiência são semelhantes, reforçando a validade do modelo e dos seus parâmetros. 

 

Tabela 6-5 Comparação da magnetização entre a experiência laboratorial e a simulação. 

Experimental Simulação 

𝐁𝐞𝐱𝐩 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟔 𝐓  Bsim = 0,017 T 

 

  

 

Figura 6-7 Magnetização final simulada na amostra de GdBCO depois de retirado o campo magnético externo. 
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 SIMULAÇÃO 2D DO MODELO TÉRMICO  

 

Para a simulação do modelo térmico recorreu-se a uma ferramenta de elementos finitos. Optou-se 

pela utilização de uma configuração 2D o que permitiu uma redução do tempo de processamento em 

comparação a uma configuração 3D (configuração 2D: 5 h, configuração 3D: +24 h). A configuração 

2D consistiu no bloco supercondutor rodeado por uma massa de ar, Figura 6-8. Foram efetuados dois 

estudos distintos. No primeiro estudo procede-se à magnetização do bloco supercondutor, recriando 

as magnetizações obtidas nas experiências da secção 0. No segundo estudo procede-se ao 

aquecimento do bloco supercondutor.  

 

 

 

 

Figura 6-8 Configuração 2D, onde o retângulo pequeno simboliza o bloco supercondutor, o qual é englobado num retângulo 
maior que representa o ar circundante. 

 

 

A temperatura inicial do HTS é 69 K (temperatura típica de azoto líquido engarrafado). Foram 

recriadas as distâncias de medição entre as sondas de campo magnético e de temperatura utilizadas 

nas experiências laboratoriais e o HTS (sonda de efeito Hall a ≈0,05 cm, sonda de temperatura a ≈0,01 

cm). Na Figura 6-9 e Figura 6-10 são apresentados os resultados da simulação, com a configuração 

2D, com um HTS de YBCO em processo de aquecimento por exposição ao ar. A temperatura ambiente 

é 295,15 K, e a temperatura inicial do HTS é 69 K. 
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A Figura 6-9 representa a evolução do campo magnético e da temperatura no interior do YBCO. No 

instante t = 0s, o campo magnético no YBCO encontra-se com a sua maior magnitude graças às 

correntes elétricas supercondutoras que o suportam. A temperatura no interior do YBCO é uniforme 

(69 K), devido à submersão em azoto líquido. Com o aumento da temperatura, as camadas exteriores 

do bloco de YBCO perdem o estado de supercondutividade, dando-se um aumento na resistividade. O 

aumento de resistividade causa a extinção das correntes elétricas que geram o campo magnético 

(Figura 6-10). No instante t = 40s já não existe conservação de campo magnético no YBCO.  

 

Tempo 
(s) 

Temperatura T (𝐊) Campo de indução magnética B (𝐓) 

Escalas 

  

0 s 

  

15s 

  

25s 

  

40s 

  

Figura 6-9 Evolução da temperatura e magnetização no interior de um HTS de YBCO, numa simulação térmica. Na esquerda 
estão representadas as temperaturas a cada instante de tempo. Na direita está representada a magnetização do YBCO a cada 

instante de tempo. 
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A Figura 6-10 representa a evolução das correntes elétricas e da resistividade elétrica no interior do 

YBCO. Analogamente à evolução da magnetização no YBCO, a evolução das correntes elétricas têm 

o seu valor máximo em t = 0s, visto a resistividade ser muito baixa. Com o aumento da temperatura, 

as camadas exteriores do YBCO perdem o estado de supercondutividade, aumentando a resistividade. 

O aumento da resistividade leva à extinção das correntes elétricas. No instante t = 40s  o YBCO 

encontra-se com uma temperatura superior à temperatura crítica em todo o seu domínio, perdendo 

totalmente o estado condutor.   

 

Tempo 
(𝒔) 

Densidade de corrente J (𝐀/𝐦𝟐) Resistividade E/J (𝛀.𝐦) 

Escalas 

  

0 s 

  

15s 

  

25s 

  

40s 

  

Figura 6-10 Evolução das correntes elétricas e resistividade de um HTS de YBCO, numa simulação de aquecimento. Na 
esquerda da figura encontram-se as densidades de correntes a cada instante de tempo. Na direita da figura encontram-se as 

resistividades elétricas. 
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 BLOCO DE YBCO 

 

A simulação térmica da amostra de YBCO é uma réplica da experiência laboratorial descrita na 

secção 5.2.1. A simulação consiste num aquecimento da amostra por exposição à temperatura 

ambiente, tendo como ponto inicial três magnetizações. Recriou-se as magnetizações da amostra de 

YBCO obtidas experimentalmente, Tabela 6-6. 

 

Tabela 6-6 Magnetizações simuladas para a amostra de YBCO. 

Magnetizações 
Campo de indução 

magnética (T) 

1ª Magnetização 0,09 

2ª Magnetização 0,127 

3ª Magnetização 0,175 

 

Numa primeira análise utilizam-se os parâmetros térmicos típicos para supercondutores de (RE)BCO 

(Tabela 3-2), no entanto as simulações apresentam uma grande divergência em comparação aos 

resultados experimentais.  

Tal como os parâmetros eletromagnéticos, os parâmetros térmicos dependem da constituição do 

HTS, sendo necessário realizar um ajuste dos parâmetros térmicos com o intuito de aproximar os 

resultados da simulação aos resultados experimentais, Tabela 6-7. O valor da temperatura crítica não 

foi alterado pois é globalmente definido como 92 K [14], não existindo variações na literatura. O calor 

especifico toma valores entre 100 a 200 (J/(Kg . K)) [4]. Já a condutividade térmica toma, normalmente, 

valores de 2 a 20  (W/(m . K)) [18], contudo nenhum dos valores nesse intervalo permite um bom ajuste 

do modelo. O valor escolhido para a condutividade térmica é 0,8 (W/(m . K)). O valor da condutividade 

e capacidade térmica foram considerados constantes durante o processo de aquecimento, para 

simplificação do modelo computacional. 

 

Tabela 6-7 Parâmetros propostos para a modelação térmica da amostra de YBCO. 

Parâmetros YBCO 

Condutividade térmica (W(m . K)) 0,8 

Calor especifico (J/(Kg . K)) 200 [4] 

Temperatura crítica (K) 92  [14] 

 

Na Figura 6-11 é apresentada a evolução da magnetização, simulada e experimental, no bloco de 

YBCO quando exposto à temperatura ambiente (295.15 K). O modelo utiliza os parâmetros propostos 

(Tabela 6-7) para a modelação do supercondutor. A simulação apresenta uma boa aproximação aos 

resultados experimentais na evolução da magnetização, contudo a condutividade térmica utilizada não 

é um valor padrão para amostras de YBCO.  
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Figura 6-11 Comparação entre os resultados experimentais e os resultados da simulação. As curvas correspondem à evolução 
da magnetização da amostra de YBCO na exposição à temperatura ambiente. 

 

A Figura 6-12 apresenta a evolução das temperaturas, simuladas e experimentais, na periferia do 

supercondutor. Nos resultados da simulação não houve diferenças notórias nas evoluções de 

temperatura consoante a magnetização inicial, ao contrário dos resultados experimentais. Por esse 

motivo, os resultados da simulação são apresentados apenas numa curva. 

 

 

Figura 6-12 Evolução experimental da temperatura na amostra de YBCO em comparação à evolução simulada da temperatura. 

 

Os resultados da simulação, apesar de apresentarem uma evolução semelhante aos resultados 

experimentais, falham em demonstrar a diferença na evolução da temperatura proveniente das 

magnetizações iniciais. A utilização da configuração 2D ao invés de uma configuração 3D pode ser um 

dos motivos. 
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 BLOCO DE GDBCO 

 

A simulação térmica da amostra de GdBCO é uma réplica da experiência laboratorial descrita na 

secção 5.2.2. É simulado um aquecimento, por exposição à temperatura ambiente, do bloco de GdBCO 

previamente magnetizado. O bloco é magnetizado no inicio da simulação com as magnetizações inicias 

apresentadas na Tabela 6-8. 

 

Tabela 6-8 Magnetizações recriadas em simulação para a amostra de GdBCO. 

Magnetizações 
Campo de indução 

magnética (T) 

1ª Magnetização 0,109 

2ª Magnetização 0,132 

3ª Magnetização 0,165 

 

 

Numa primeira análise utilizam-se os parâmetros térmicos típicos para blocos de (RE)BCO, Tabela 

3-2. Devido à divergência entre os resultados da simulação e os resultados experimentais, ajustaram-

se novos parâmetros térmicos, Tabela 6-9. 

O valor da temperatura crítica utilizado é 94,5 K [22], um valor encontrado literatura para blocos de 

GdBCO. O calor especifico toma normalmente valores entre 100 a 200 ( J/(Kg . K) ) [4]. Já a 

condutividade térmica toma valores entre 2 e 20  (W/(m . K)) [18], no entanto nenhum dos valores nesse 

intervalo permite um bom ajuste do modelo. O valor escolhido para a condutividade térmica é 0,25 

(W/(m . K)). O valor da condutividade e capacidade térmica foram considerados constantes durante o 

processo de aquecimento, para simplificação do modelo computacional. 

 

Tabela 6-9 Parâmetros térmicos utilizados nas simulações para a amostra de GdBCO. 

Parâmetros GdBCO 

Condutividade térmica (W/(m . K)) 0,25 

Calor especifico (J/(Kg . K)) 200 [4] 

Temperatura crítica (K) 94,5 [22] 
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Na Figura 6-13 são apresentadas as evoluções das magnetizações, simuladas e experimentais, no 

bloco de GdBCO quando exposto à temperatura ambiente (295,15 K). Por ajuste dos parâmetros 

característicos do modelo térmico, foi possível obter o mesmo tempo de desmagnetização que o obtido 

nas experiências laboratoriais (cerca de 80 segundos). Contudo a amostra de GdBCO, nas 

experiências laboratoriais, exibe uma magnetização praticamente constante durante grande parte do 

tempo até bruscamente perder o estado supercondutor. As simulações não recriam essa 

desmagnetização, demonstrando uma perda gradual de campo desde os 10 segundos.  

 

 

Figura 6-13 Evolução do campo de indução magnética numa amostra de GdBCO exposta ao ar. A amostra encontra-se 
modelada com os parâmetros propostos. 

 

A Figura 6-14 apresenta a evolução das temperaturas, simuladas e experimentais, na periferia do 

bloco de GdBCO. Nos resultados da simulação não houve diferenças notórias nas evoluções de 

temperatura consoante a magnetização inicial, ao contrário dos resultados experimentais. Por esse 

motivo, os resultados da simulação são apresentados numa curva apenas. Os resultados da simulação 

térmica, apesar de apresentarem uma evolução semelhante aos resultados experimentais, falham em 

demonstrar a diferença na evolução da temperatura proveniente das magnetizações iniciais.  

 

Figura 6-14 Evolução experimental da temperatura na amostra de GdBCO em comparação à evolução simulada da temperatura. 
A simulação (a vermelho) corresponde às duas curvas simuladas computacionalmente, devido à sua semelhança.  
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7 CONCLUSÕES E TRABALHO PROPOSTO 

Este capítulo completa a dissertação sumarizando todas as conclusões obtidas na análise 

eletromagnética e térmica dos supercondutores de alta temperatura. É também proposto trabalho para 

o futuro. 

 

 CONCLUSÕES 

 

Os objectivos desta dissertação baseiam-se na análise eletromagnética e térmica de 

supercondutores de altas temperaturas críticas e na validação experimental dos seus modelos. Para a 

análise eletromagnética, os supercondutores utilizados, YBCO e GdBCO, foram sujeitos a campos 

magnéticos constantes e a impulsos magnéticos. Para a análise térmica, ambos os supercondutores 

foram expostos à temperatura ambiente quando se encontravam previamente magnetizados. 

Tanto o YBCO como o GdBCO têm capacidade de expelir campos magnéticos baixos, no entanto 

com o aumento da exposição a campos superiores ambos se magnetizam parcialmente. O YBCO é 

magnetizado mais facilmente que o GdBCO, não sendo capaz de gerar correntes elétricas elevadas 

para anular o campo a que é exposto. Os resultados da magnetização por exposição a impulsos 

magnéticos reforçam esse facto, o YBCO além de apresentar uma maior magnetização que o GdBCO 

(existe uma maior penetração do campo no YBCO que no GdBCO), apresenta também uma distribuição 

de campo à sua superfície mais uniforme. A magnetização no GdBCO não é uniforme, os valores de 

campo magnético na sua periferia são altos e o seu centro encontra-se praticamente desmagnetizado, 

para o intervalo de magnitudes dos impulsos realizados. O modelo eletromagnético utilizado é capaz 

de prever com precisão suficiente a magnetização das amostras supercondutoras. O ajuste dos 

parâmetros intrínsecos ao modelo foi baseado nos resultados laboratoriais, tendo sido obtido valores 

de 𝑛, 𝐽𝐶0 e 𝐵0 para o GdBCO superiores ao valores análogos do YBCO. 

O YBCO é magnetizado com mais facilidade que no GdBCO, contudo é também mais facilmente 

desmagnetizado. As experiências laboratoriais térmicas revelaram que o YBCO quando exposto à 

temperatura ambiente, perde a sua supercondutividade em aproximadamente metade do tempo do 

GdBCO. Ambas as amostras foram magnetizadas previamente em FC antes de expostas à temperatura 

ambiente. Foi possível observar um aquecimento mais acentuado nas situações onde a magnetização 

inicial era superior, levando a uma desmagnetização mais rápida. O modelo térmico confirma esse 

aquecimento interno apesar de não se verificar de uma forma tão acentuada. As curvas temperatura-

tempo continuam praticamente iguais independentemente da magnetização inicial. O modelo térmico 

não é tão preciso na simulação do comportamento dos supercondutores quanto o modelo 

eletromagnético. A simulação obteve resultados próximos dos experimentais para o bloco de YBCO, 

no entanto, para isso foram atribuídos valores à condutividade térmica que não são usuais na literatura. 

O mesmo sucedeu-se com a simulação do GdBCO. As configurações utilizadas na simulação térmica 

foram 2D o que pode influenciar negativamente a validade dos resultados, no entanto uma simulação 

3D apresenta uma complexidade computacional e tempo de computação mais elevados. 
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No geral os supercondutores de GdBCO apresentam-se como uma melhor alternativa à utilização na 

constituição de máquinas supercondutoras, visto apresentarem uma melhor conservação da sua 

magnetização, tanto na exposição a campos magnéticos externos quanto a temperaturas. O YBCO tem 

a vantagem de ser magnetizável com mais facilidade o que é útil quando o objectivo é a geração de 

campos magnéticos constantes, apesar de ser mais suscetível a temperaturas e campos magnéticos 

externos. 

 

 

 TRABALHO PROPOSTO 

 

São necessários mais estudos para uma melhor compreensão do comportamento dos 

supercondutores. A magnetização por impulsos magnéticos foi pouco explorada face às suas 

potencialidades. Para estudar a magnetização dos supercondutores mais aprofundadamente pode 

recorrer-se à magnetização por impulsos consecutivos ou com o aumento da magnitude dos impulsos 

singulares. Outra mais valia é a construção de uma configuração 3D que permita a simulação de uma 

magnetização por impulsos dos supercondutores. 

Nas análises térmicas a temperatura obtida nas experiências laboratoriais é limitada pela sonda de 

temperatura, e não corresponde à temperatura interna do supercondutor, mas sim à temperatura na 

sua fronteira. É necessária uma análise mais detalhada do comportamento do supercondutor em 

processo de aquecimento com magnetizações prévias superiores, originadas por impulsos magnéticos.  

A construção de um modelo térmico com uma configuração 3D pode melhorar os resultados da 

simulação computacional. 
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