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Resumo 

Com o realizar deste trabalho pretende-se estudar a aceitabilidade do campo de indução magnética 

originado pelas correntes que circulam nos barramentos das subestações em instalações de Centrais 

Elétricas, estudando a sua influência no aquecimento de painéis ou portas constituídas por redes 

metálicas.  

Na Central em estudo, sobre as redes de proteção metálica, está presente um campo de indução 

magnética variável (produzido pela circulação da corrente alternada sinusoidal nos barramentos) que 

origina quedas de tensão (força eletromotriz), provocando correntes em circulação pelas malhas 

(correntes induzidas), gerando aquecimentos indesejados devido à potência dissipada por efeito de 

Joule nos condutores que as constituem.  

O estudo vai incidir principalmente numa Central que se encontra em fase de estudo e execução, 

com vista ao encontro das melhores soluções.  

Assim sendo, foi desenvolvido um algoritmo de cálculo do campo de indução magnética, obtido nas 

regiões das redes metálicas, e a partir desse cálculo o algoritmo determina a distribuição das correntes 

induzidas em cada elemento da malha. Recorrendo ao estudo térmico, o algoritmo desenvolvido 

permite obter a distribuição de temperatura à superfície dos elementos metálicos. 

Foi elaborado um programa de simulação (AQ_Simu) em MATLAB que aplica o método de cálculo 

capaz de calcular o campo de indução magnética produzido pelos barramentos principais, e a sua 

distribuição e contribuição para estes fenómenos indesejados de temperatura, nos painéis ou portas 

constituídas por redes metálicas (a partir da sua localização em ambiente 3D). 
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Abstract 

This work intends to study the acceptability of the magnetic induction field originated by the currents 

flowing in the main busbars of the substation in Electrical Power Plants, studying its influence on the 

heating of panels or doors made of metallic grids. 

In the studied Power Plant, the metallic protection panels and doors are under a variable magnetic 

induction field (produced by the sinusoidal alternating current circulation in the busbars) where voltage 

drops occur (electromotive force), causing currents to circulate through the meshes (induced currents), 

generating undesired heat due to the Joule dissipated power in the conductors that constitute them. 

The study will focus mainly on a Power Plant that is in the elaboration and execution phase, to find 

the best solutions. 

Thus, an algorithm was developed to calculate the magnetic induction field, obtained in the regions of 

the metallic networks, and from this calculation the algorithm determines the distribution of the induced 

currents in each element of the mesh. Using a thermal study, the developed algorithm allows to obtain 

the temperature distribution of the net surface. 

A simulation program (AQ_Simu) was developed in MATLAB that applies the calculation method 

capable of solving the magnetic induction field produced by the main busbars, and their distribution and 

contribution to these unwanted phenomena of temperature, in panels or doors made up of metallic grids 

(from its location in 3D environment). 
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1. Introdução ao problema 

1.1. Motivação 

A temática da indução eletromagnética é estudada até aos dias de hoje sempre com intenções de 

melhorar as suas aplicações e o seu rendimento em termos dos efeitos térmicos. Aplicações estas, que 

revelam as vantagens deste fenómeno face a outros métodos, ditos tradicionais e de uso generalizado 

(perdas em resistências elétricas, utilização de gás para aquecimento, etc.).  

No âmbito deste trabalho, estudam-se os efeitos de aquecimento associados às correntes originadas 

por indução eletromagnética. O aquecimento pode ser usado em aplicações práticas como está 

presente em [1], [2] e [3], na aplicação em bobinas de indução para endurecimento de materiais, 

climatização de superfícies para a indústria automóvel, aquecimento de materiais em processos de 

junção e até mesmo para derreter materiais com vista à sua passagem para o estado líquido (mudança 

de estado). Nas aplicações domésticas mais simples, passou a ser um método cada vez mais utilizado 

nas denominadas placas de indução térmica, que mais não são do que um equipamento que à custa 

da rápida variação de corrente que nela circula, é capaz de rapidamente elevar a temperatura do 

material condutor a aquecer (induzindo correntes no mesmo, que levam a perdas de efeito térmico). 

No entanto, quando o surgimento destas correntes induzidas, que provocam o aquecimento dos 

materiais é inconveniente, há que estudar a sua influência na elevação de temperatura do sistema e 

tentar encontrar formas de a minimizar. Com este estudo é possível encontrar desde geometrias a 

condições físicas adaptáveis aos diferentes tipos de condições eletromagnéticas e térmicas.  

1.2. Definição do problema 

O transporte de energia elétrica em Centrais Elétricas faz-se recorrendo a sistemas de barramentos 

como os da figura 1.1. 

 

Figura 1.1 - Sistema barramentos [http://www.logstrup.com/sites/logstrup.com/files/Busbar.jpg] 
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Este transporte ao ser efetuado utilizando grandezas que variam no tempo, nomeadamente a 

circulação de correntes elétricas, produz radiação eletromagnética que vai ser propagada pelo ar. 

Assim sendo, é necessário do ponto de vista das pessoas e equipamentos que existam elementos 

de proteção mecânica que previnam a sua aproximação aos barramentos (possibilidade de ocorrência 

de falhas elétricas quando se encontram demasiado próximos dos barramentos).  

No entanto, quando são utilizadas redes constituídas por elementos metálicos (figura 1.2), dada a 

radiação eletromagnética no ar, vai ser induzida corrente elétrica nos condutores destas redes. 

 

Figura 1.2 - Proteção metálica do tipo rede metálica 
[http://www.efacec.pt/PresentationLayer/ResourcesUser/CatalogoOnline/transformadores/Catalogo%20Powercas

t%20-%20Mod.%20TR%2012%20B%201101%20A1.pdf] 

Esta exposição permanente ao campo de indução magnética conduziu a que em determinadas 

instalações de Centrais Elétricas, se verificasse o aquecimento desnecessário de certos materiais de 

proteção mecânica, tais como painéis ou portas constituídas por redes metálicas. Esta evidência pode 

conduzir a uma falha de segurança na instalação que deve ser evitada. 

1.3. Objetivos 

Dada a predefinição da função dos elementos de proteção mecânica numa instalação como as 

Centrais Elétricas, neste caso as redes metálicas, é impreterível verificar se esta está a ser 

devidamente cumprida. Como tal é necessário e definido como objetivo neste trabalho, a segurança 

das pessoas no acesso e permanência nestas instalações. 

Assim, a segurança das pessoas concentra dois pontos essenciais: o primeiro prende-se com a 

intensidade máxima admissível de campo de indução magnética sobre a qual o ser humano pode ser 

exposto e posto isto, a distância ideal mínima a que a o elemento de proteção metálico pode estar dos 

barramentos de modo a evitar que este fenómeno se torne preponderante; o segundo reside no estudo 

dos efeitos térmicos ao se considerarem elementos de proteção metálicos, de forma a evitar que estes 
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atinjam temperaturas elevadas (durante o funcionamento da instalação) e que possam assim ser não 

prejudiciais para as pessoas, em vez de contribuírem negativamente e colocarem em risco a própria 

instalação. 

Com o intuito de tornar este estudo de riscos em instalações mais proficiente, definiu-se por fim a 

criação de um modelo em torno de um programa de software, que seja capaz de simular e dar respostas 

concretas em termos do objetivo principal da segurança das pessoas (concentrando cálculos do campo 

de indução magnética e efeitos térmicos). 

1.4. Campo de indução magnética e saúde pública 

O problema das implicações na saúde, relativamente à exposição aos campos de indução magnética, 

continua a ser um assunto controverso. A Comissão Internacional na proteção da radiação não-

ionizante (ICNIRP) definiu um conjunto de limites de referência relativamente à exposição aos campos 

eletromagnéticos [4]. A legislação existente em Portugal segue os limites propostos pela ICNIRP (ainda 

que mais restritos como a seguir se demonstra). O estudo destas limitações é importante para se saber 

até que ponto, no caso das Centrais Elétricas, o campo produzido pelos barramentos principais é ou 

não excessivo ao ser humano a ele exposto. 

Os padrões de exposição máxima ao campo de indução magnética a baixas frequências, seguindo 

os limites definidos pela ICNIRP, são os que se apresentam na Figura 1.3 e Figura 1.4, onde f 

representa a frequência que neste estudo são os 50Hz. 

 

Figura 1.3 - Valores de referência para uma exposição temporária a campos elétricos e magnéticos variáveis 
no tempo (retirado de [4])  

 

Figura 1.4 - Valores de referência para uma exposição permanente a campos elétricos e magnéticos variáveis 

no tempo (retirado de [4]) 



4 
 

Dados estes valores de referência e considerando, como a seguir se demonstra, o carácter quase 

estacionário da rede, ou seja, uma frequência de operação de 50𝐻𝑧, os valores eficazes máximos de 

campo de indução magnética para uma exposição temporária são de 1𝑚𝑇, e para o caso de uma 

exposição permanente estes valores descem para 0,2𝑚𝑇 (no caso particular de Portugal, este valor foi 

agravado para os 0,1𝑚𝑇 tal como é expresso pela portaria nº 1421/2004 que adota para Portugal a 

Recomendação 519/EC/1999 do Conselho Europeu [5]). No estudo que a seguir se segue, estes 

valores vão ser tidos em conta para um correto avaliar de cada situação, em termos do campo de 

indução magnética gerado, para as distâncias de segurança que são necessárias. 

1.5. Campos magnéticos e elétricos  

Tendo em conta a natureza física do problema em estudo, neste caso a variação com o tempo dos 

fenómenos eletromagnéticos, mesmo que esta variação seja lenta, estes respeitam as equações 

fundamentais de Maxwell [6]. 

𝑟𝑜𝑡(𝐄) = −
𝜕𝐁

𝜕𝑡
 (1.1) 

𝑑𝑖𝑣(𝐁) = 0 (1.2) 

𝑟𝑜𝑡(𝐇) = 𝐉 +
𝜕𝐃

𝜕𝑡
 (1.3) 

𝑑𝑖𝑣(𝐃) = 𝜌 (1.4) 

Nas Equações 1.1 a 1.4 𝐄[𝐕/𝐦 ], 𝐁[𝐓], 𝐃[𝐂/𝐦𝟐] e 𝐇[𝐀/𝐦] representam respetivamente o vetor do 

campo elétrico, do campo de indução magnética, do deslocamento elétrico e campo magnético. 

𝐉[𝐀/𝐦𝟐]  é o vetor da densidade de corrente. 

Nas condições de funcionamento do sistema em análise, regime harmónico com frequência igual a 

50Hz, pode-se assumir o regime quase estacionário dado que o tamanho físico de toda a estrutura em 

estudo, é em geral muito mais pequena quando comparado com o comprimento de onda 𝜆 que 

caracteriza a dinâmica do campo. Neste caso, 𝜆 = 𝑐𝑇 =
𝑐

𝑓
≅ 6 × 106𝑚. 

Neste regime de funcionamento é possível dissociar os efeitos capacitivos associados à indução 

elétrica (
𝜕𝐃

𝜕𝑡
) dos efeitos indutivos associados à indução magnética (

𝜕𝐁

𝜕𝑡
). 

Começando pelos fenómenos de indução magnética, caracterizados pela criação de campos elétricos 

𝐸, através da circulação de correntes variáveis no tempo 𝐉(𝑡), as equações fundamentais de Maxwell 

reduzem-se a: 

𝑟𝑜𝑡(𝐄) = −
𝜕𝐁

𝜕𝑡
 (1.5) 
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𝑑𝑖𝑣(𝐁) = 0 (1.6) 

𝑟𝑜𝑡(𝐇) ≅ 𝐉 (1.7) 

A indução magnética é caracterizada pela Lei da Indução de Maxwell-Faraday, que permite traduzir 

o aparecimento de tensões elétricas induzidas, a partir de campos magnéticos variáveis no tempo. 

Assim, a partir da equação 1.5 e usando o Teorema de Stokes obtém-se a equação 1.8, que será 

desenvolvida e aplicada no capítulo 3 deste trabalho. 

∮ 𝐄 ∙ 𝑑𝑆

𝑆

= −
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝐁 ∙ 𝐧𝐒
𝑆𝑠

 𝑑𝑆 (1.8) 

No caso dos fenómenos relacionados com a indução elétrica, onde campos magnéticos 𝐁 são 

produzidos com base em campos elétricos 𝑬 variáveis no tempo por variação da distribuição de cargas 

𝜌[𝐶/𝑚3]  também as equações de Maxwell podem ser adaptadas e assim tem-se: 

𝑟𝑜𝑡(𝐄) ≅ 0 (1.9) 

𝑟𝑜𝑡(𝑯) = 𝑱 +
𝜕𝐃

𝜕𝑡
 (1.10) 

𝑑𝑖𝑣(𝑫) = 𝜌 (1.11) 

Tal como para a indução magnética, na indução elétrica a grande aplicação é a Lei de Ampère 

generalizada, que já tinha sido conhecida desde as experiências de Ampère, mas que a partir das Leis 

de Maxwell foi possível completar, com a adição da corrente de densidade de deslocamento 
𝜕𝐃

𝜕𝑡
.  

De modo que, ao assumir uma variação no tempo, a Lei de Ampère é traduzida por: 

∮ 𝐇 ∙ 𝑑𝑆 = ∮ (𝐉 +
𝜕𝐃

𝜕𝑡
) ∙ 𝐧𝐒 𝑑S

𝑆𝑆𝑆

 (1.12) 

A Lei de Ampère e em particular a Lei da indução de Maxwell-Faraday vai ser desenvolvida em casos 

particulares, adaptada ao problema em estudo, no capítulo 2.  
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1.6. Leis de Kirchhoff e Teorema da Sobreposição 

A consideração de regime harmónico quase estacionário permite tratar o sistema como um circuito 

de parâmetros concentrados. Assim, pode-se aplicar ao sistema uma variante da Lei dos nós e Lei das 

malhas só que agora as correntes e as tensões consideradas são amplitudes complexas [7].  

Neste sentido, para analisar sistemas mais complexos ao nível dos circuitos que os constituem, é 

possível seguir dois princípios denominados de Leis de Kirchhoff: 

• Lei dos nós. Em cada junção de dois ou mais caminhos de correntes, a soma das correntes 

deve ser igual a zero (equação 1.13). 

∑𝐼̅ = 0

𝑛ó𝑠

 (1.13) 

• Lei das malhas. A soma de todas as tensões nos elementos que constituem um caminho 

fechado tem de ser zero (equação 1.14). 

∑ ∆�̅� = 0

𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜

 (1.14) 

Da primeira lei (Lei dos nós) retira-se o facto de existir conservação da carga elétrica, ou seja, num 

mesmo nó não pode existir geração ou anulação de cargas. Esta afirmação é justificada desprezando 

as correntes de deslocamento, pelo que 𝑑𝑖𝑣(𝐉) ≅ 0. 

No caso da segunda lei (Lei das malhas) é desprezado 
𝜕𝐁

𝜕𝑡
 pelo que se obtém da equação 1.5 𝑟𝑜𝑡(𝐄) ≅

0. 

Estas duas leis em particular, dado o estudo deste trabalho, serão aplicadas no capítulo 2 como forma 

de obtenção de resultados.  

Como adição a este tema, outra afirmação que pode ser tomada é a de se tratarem de sistemas 

lineares, querendo com isto dizer que o Teorema da Sobreposição é válido.  

Com este Teorema, tal como se apresenta no capítulo 2, dada a linearidade de um sistema, é possível 

decompor todo e qualquer circuito, num conjunto de sistemas isolados (apenas com uma fonte de 

geração) e em seguida somar cada uma das contribuições individuais para obter o resultado no sistema 

completo original. 
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2. Formulação matemática 

2.1. Resolução do problema 

Para o cálculo das correntes induzidas em qualquer rede metálica condutora, é necessário um estudo 

aprofundado e detalhado desde a composição do material (que constitui os condutores elétricos, bem 

como do material isolante que os reveste) até à geometria característica das mesmas. A geometria da 

rede depende do seu comprimento, largura e diâmetro dos condutores, bem como do comprimento e 

largura de cada quadrícula.  

Assim sendo, considera-se que para qualquer rede constituída por 𝑛 quadrículas dispostas segundo 

uma linha horizontal e por 𝑚 quadrículas dispostas segundo uma coluna vertical, tem-se sempre um 

número total de correntes diferentes que perfaz 2𝑛𝑚 + 𝑛 +𝑚 − 4.  

Na figura 2.1 apresenta-se o exemplo de uma rede com 𝑛 = 3 e 𝑚 = 3 pelo que o número total de 

correntes diferentes que nela circulam na rede são de 2 ×  3 ×  3 + 3 + 3 − 4 = 20. 

Na caracterização das correntes seguem-se as seguintes convenções: 

• O sentido de circulação da corrente é o sentido dos ponteiros do relógio; 

• O primeiro índice de cada corrente indica o número da linha horizontal onde se localiza a 

quadrícula; 

• O segundo índice de cada corrente indica a numeração da corrente em cada troço da 

quadrícula. De notar que, em cada quadrícula, existem no máximo quatro arestas diferentes 

(nas quadrículas dos cantos da rede existem arestas iguais como por exemplo: 𝑖11 = 𝑖12). 

A caracterização dos índices das correntes segue a seguinte metodologia: 

• A numeração é feita sempre linha a linha, só quando uma linha se encontra totalmente 

caracterizada é que a seguinte é efetuada; 

• Caso a corrente de um troço da linha seguinte coincida com a corrente de um troço da linha 

anterior, a corrente nesse troço mantém a designação que tinha na linha anterior. 

Seguindo estas regras é possível caracterizar o conjunto de correntes que é necessário diferenciar 

na rede. 
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Figura 2.1 - Rede exemplo 3x3 com as diferentes correntes e referência a 𝑖11 = 𝑖12 

Como referido no capítulo 1, secção 4, estas correntes são originadas devido à presença de um 

campo de indução magnética variável na rede metálica condutora. Considerando o valor do campo de 

indução magnética que atravessa o centro de cada uma das quadrículas da rede metálica, é possível 

desenvolver um método, segundo o qual, com recurso às Leis Fundamentais do Eletromagnetismo já 

apresentadas, seja possível calcular as correntes induzidas resultantes.  

Desenvolvendo a partir da Lei de Maxwell-Faraday da Indução (2.1), que traduz que a força 

eletromotriz induzida ao longo de um caminho fechado é igual ao simétrico da derivada do fluxo 

magnético ligado com esse caminho. 

∮𝐄 ∙ 𝐝𝐥 = −
𝑑𝜓(𝑡)

𝑑𝑡
 (2.1) 

Ou seja:  

∆𝑈(𝑡) =  −
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝐁 ∙ 𝐧𝐬 𝑑𝑆

𝑆

 (2.2) 

Assim sendo, tendo em conta o problema em estudo e considerando como exemplo a primeira 

quadrícula da figura 2.1, onde circulam as correntes 𝑖11, 𝑖12, 𝑖13, 𝑖14, obtém-se em notação simbólica: 

𝑅𝑡𝑟𝑜ç𝑜(𝐼11
̅̅̅̅ + 𝐼12

̅̅ ̅̅ + 𝐼13
̅̅ ̅̅ + 𝐼14

̅̅ ̅̅ ) = −𝑗𝜔𝐵𝑚𝑒𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑆  (2.3) 

 

Onde 𝑆 representa a secção transversal da quadrícula em causa. Cada troço da quadrícula é 

caracterizado por uma resistência, 𝑅𝑡𝑟𝑜ç𝑜, que depende da dimensão e do material que constitui a 

malha. 
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Como neste exemplo, o comprimento e largura de cada quadrícula é considerado igual, então a 

resistência de cada troço é também igual, e caracteriza-se por 𝑅𝑡𝑟𝑜ç𝑜. O fator 𝐵𝑚𝑒𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ considerado refere-

se à soma vetorial das componentes perpendiculares da resultante das correntes que circulam nos três 

barramentos, no ponto médio da quadrícula. 

Tendo em conta esta dedução, para o cálculo efetivo de cada uma das diferentes correntes que 

percorrem a rede metálica, o objetivo é o cálculo de cada uma delas, ou seja, a verdadeira corrente 

que é gerada pelo campo de indução magnética na sua quadrícula em particular. Corrente esta que o 

seu valor é sempre condicionado pelo valor das restantes correntes que percorrem o resto da malha e 

campo de indução magnética. 

Neste caso para a rede de exemplo com a tipologia 3x3, tem-se o vetor das correntes em amplitude 

complexa dado por  𝐼 ̅ = [𝐼11
̅̅̅̅ , 𝐼13

̅̅ ̅̅ , 𝐼14
̅̅ ̅̅ , 𝐼16

̅̅ ̅̅ , 𝐼17
̅̅ ̅̅ , 𝐼18

̅̅ ̅̅ , 𝐼111
̅̅ ̅̅ ̅, 𝐼112

̅̅ ̅̅ ̅, 𝐼21
̅̅ ̅̅ , 𝐼23

̅̅ ̅̅ , 𝐼24
̅̅ ̅̅ , 𝐼27

̅̅ ̅̅ , 𝐼28
̅̅ ̅̅ , 𝐼211

̅̅ ̅̅ ̅, 𝐼212
̅̅ ̅̅ ̅, 𝐼31

̅̅ ̅̅ , 𝐼33
̅̅ ̅̅ , 𝐼37

̅̅ ̅̅ , 𝐼38
̅̅ ̅̅ , 𝐼311

̅̅ ̅̅ ̅]. 

Para o cálculo destas correntes utiliza-se o método da sobreposição, ou seja, consideram-se nove 

modos de funcionamento, cada um dos quais caracterizado por um campo de indução magnética 

𝐵𝑚𝑒𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ≠ 0 numa quadrícula da rede e 𝐵𝑚𝑒𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 0 em todas as outras. 

A corrente em cada troço obtém-se somando os resultados correspondentes aos nove modos de 

funcionamento: continuando com o exemplo da rede 3x3 da figura 2.1, tem-se para o cálculo da 

amplitude complexa da corrente 𝐼11
̅̅̅̅ , que corresponde ao modo de funcionamento em que se considera 

apenas o valor de 𝐵𝑚𝑒𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ≠ 0 no centro da quadrícula da linha um e coluna um, a equação 2.4 com o 

resultado em forma de amplitude complexa. 

𝐼11
̅̅̅̅ = −

𝑗𝜔𝐵𝑚𝑒𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑆

𝑅𝑖11 + 𝑅𝑒𝑞𝑖11

=  −
𝑗𝜔𝐵𝑚𝑒𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑆

𝑅𝑓𝑖11

 (2.4) 

𝑅𝑖11  é a resistência do troço da corrente 𝐼11
̅̅̅̅  e 𝑅𝑒𝑞𝑖11

é a resistência equivalente da grelha metálica vista 

dos terminais de onde circula a corrente 𝐼11
̅̅̅̅ .  

 

Figura 2.2 - Resistência vista dos terminais da corrente a calcular 
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Sendo assim, é sempre necessário calcular cada uma das correntes que são realmente geradas pela 

intensidade do campo de indução magnética em cada quadrícula, recorrendo a um método de cálculo 

de resistências equivalentes vistas de dois pontos da rede, com o intuito de poder reduzir o circuito a 

apenas uma malha fechada onde circula a corrente (que se quer calcular) e onde exista apenas uma 

resistência equivalente para esse circuito (figura 2.3). 

 

Figura 2.3 - Circuito final com vista ao cálculo da corrente 𝐼11
̅̅̅̅  

  

O método tem, agora, de ser capaz de resolver o mesmo problema para as restantes correntes da 

malha onde apenas está a mesma fonte de campo de indução magnética “ativa”, ou seja, as correntes 

𝐼13
̅̅ ̅̅  e 𝐼14

̅̅ ̅̅ .  

Calculada cada uma das correntes (incluindo aquelas que dependem de outros campos magnéticos) 

é agora necessário saber qual a sua influência ou contribuição na distribuição para todas as outras 

correntes ou segmentos da rede. 

Assim sendo, é utilizado o método da sobreposição (validade para sistemas lineares, no qual este 

estudo se encontra), isto é, estando sempre e somente cada uma das fontes de geração ativas (campo 

de indução magnética numa quadrícula) a seu tempo, são calculadas as restantes correntes, 

conhecendo os valores das correntes em cada quadrícula. 

Querendo com isto dizer que, para cada iteração do método apesar de termos calculado cada uma 

das correntes (para cada campo de indução magnética considerado no centro de cada quadrícula da 

rede), esta vai ser sempre atualizada com base nas contribuições das outras correntes que são 

calculadas e obtém-se assim a corrente total que circula em cada ramo da rede. 

Neste sentido, em cada quadrícula, a mesma fonte de geração (campo de indução magnética) serve 

para calcular um máximo de 4 correntes. Tendo em atenção que muitas das correntes são repetidas 

(apenas com sinal contrário como introduzido nas regras) é necessário um método robusto e preciso 
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para resolver este tipo de problema. Seguindo as regras enunciadas para a definição das correntes, 

este objetivo é atingido. 

Para a mesma rede 3x3 em termos das Leis de Kirchhoff pode-se assumir as equações linearmente 

independentes do conjunto de 2.5 e de 2.6, onde em 2.5 se têm as equações relativas à lei das malhas 

circulando em cada uma das malhas fechadas da rede (9 neste caso) e ainda em 2.6 são as equações 

representativas da lei dos nós para as correntes em todos os nós confluentes dos troços da rede (doze 

nós neste caso). Como se pode notar, o número de equações é igual a vinte e um pelo que podemos 

desprezar uma equação nos cálculos, já que só são necessárias calcular vinte correntes 

independentes.  

𝐿𝑒𝑖 𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2𝑅𝑖11𝐼11
̅̅̅̅ + 𝑅𝑖13𝐼13

̅̅ ̅̅ + 𝑅𝑖14𝐼14
̅̅ ̅̅ = 0

𝑅𝑖16𝐼16
̅̅ ̅̅ + 𝑅𝑖17𝐼17

̅̅ ̅̅ + 𝑅𝑖18𝐼18
̅̅ ̅̅ = 𝑅𝑖13𝐼13

̅̅ ̅̅

2𝑅𝑖111𝐼111
̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑅𝑖112𝐼112

̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑅𝑖17𝐼17
̅̅ ̅̅

𝑅𝑖21𝐼21
̅̅ ̅̅ + 𝑅𝑖23𝐼23

̅̅ ̅̅ + 𝑅𝑖24𝐼24
̅̅ ̅̅ = 𝑅𝑖14𝐼14

̅̅ ̅̅

𝑅𝑖27𝐼27
̅̅ ̅̅ + 𝑅𝑖28𝐼28

̅̅ ̅̅ = 𝑅𝑖23𝐼23
̅̅ ̅̅ + 𝑅𝑖18𝐼18

̅̅ ̅̅

𝑅𝑖211𝐼211
̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑅𝑖212𝐼212

̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑅𝑖27𝐼27
̅̅ ̅̅ + 𝑅𝑖112𝐼112

̅̅ ̅̅ ̅

2𝑅𝑖31𝐼31
̅̅ ̅̅ + 𝑅𝑖33𝐼33

̅̅ ̅̅ = 𝑅𝑖24𝐼24
̅̅ ̅̅

𝑅𝑖37𝐼37
̅̅ ̅̅ + 𝑅𝑖38𝐼38

̅̅ ̅̅ = 𝑅𝑖33𝐼33
̅̅ ̅̅ + 𝑅𝑖28𝐼28

̅̅ ̅̅

2𝑅𝑖311𝐼311
̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑅𝑖37𝐼37

̅̅ ̅̅ + 𝑅𝑖212𝐼212
̅̅ ̅̅ ̅

 

 

(2.5) 

𝐿𝑒𝑖 𝑑𝑜𝑠 𝑛ó𝑠

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

𝐼11
̅̅̅̅ = 𝐼16

̅̅ ̅̅ + 𝐼13
̅̅ ̅̅

𝐼16
̅̅ ̅̅ = 𝐼17

̅̅ ̅̅ + 𝐼111
̅̅ ̅̅ ̅

𝐼14
̅̅ ̅̅ + 𝐼21

̅̅ ̅̅ = 𝐼11
̅̅̅̅

𝐼13
̅̅ ̅̅ + 𝐼18

̅̅ ̅̅ = 𝐼23
̅̅ ̅̅ + 𝐼14

̅̅ ̅̅

𝐼17
̅̅ ̅̅ + 𝐼112

̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐼18
̅̅ ̅̅ + 𝐼𝑖27

̅̅ ̅̅ ̅

𝐼111
̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐼112

̅̅ ̅̅ ̅ + 𝐼211
̅̅ ̅̅ ̅

𝐼24
̅̅ ̅̅ + 𝐼31

̅̅ ̅̅ = 𝐼21
̅̅ ̅̅

𝐼23
̅̅ ̅̅ + 𝐼28

̅̅ ̅̅ = 𝐼24
̅̅ ̅̅ + 𝐼33

̅̅ ̅̅

𝐼27
̅̅ ̅̅ + 𝐼212

̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐼28
̅̅ ̅̅ + 𝐼37

̅̅ ̅̅

𝐼211
̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐼212

̅̅ ̅̅ ̅ + 𝐼311
̅̅ ̅̅ ̅

𝐼33
̅̅ ̅̅ + 𝐼38

̅̅ ̅̅ = 𝐼31
̅̅ ̅̅

𝐼37
̅̅ ̅̅ + 𝐼311

̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐼38
̅̅ ̅̅

 (2.6) 

 

Na realidade, para resolver este problema recorre-se à matriz denominada de matriz de adjacências 

𝐴 na qual é efetuada uma tradução do problema, como se pode ver na equação 2.7, para calcular as 

correntes finais que circulam em cada ramo. 

[𝐼𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅] = [𝐴] ∙ [𝐼]̅ (2.7) 
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Sendo que, dada cada iteração do método da sobreposição, esta matriz deve ser adaptada com as 

correntes que são conhecidas. 

𝐴 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2𝑅𝑖11 𝑅𝑖13 𝑅𝑖14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 −𝑅𝑖13 0 𝑅𝑖16 𝑅𝑖17 𝑅𝑖18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 −𝑅𝑖17 0 2𝑅𝑖111 𝑅𝑖112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 −𝑅𝑖14 0 0 0 0 0 𝑅𝑖21 𝑅𝑖23 𝑅𝑖24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 −𝑅𝑖18 0 0 0 −𝑅𝑖23 0 𝑅𝑖27 𝑅𝑖28 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 −𝑅𝑖112 0 0 0 −𝑅𝑖27 0 𝑅𝑖211 𝑅𝑖212 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −𝑅𝑖24 0 0 0 0 2𝑅𝑖31 𝑅𝑖33 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −𝑅𝑖28 0 0 0 −𝑅𝑖33 𝑅𝑖37 𝑅𝑖38 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −𝑅𝑖212 0 0 −𝑅𝑖37 0 2𝑅𝑖311
−1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 −1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 −1 1 0 0 −1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 −1 1 0 −1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 −1 0 0 0 0 −1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 −1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 −1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 0 −1 0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Através do método da sobreposição (conhecendo cada uma das correntes para cada quadrícula) são 

em seguida atualizados os valores das restantes correntes que dependem da ação deste campo de 

indução magnética. O método prossegue até que todas as correntes sejam calculadas e todas as 

influências atualizadas.  

Pela própria extensão dos cálculos, torna-se um método complexo e exigente em termos de cálculo 

computacional. 

 

2.2. Campo de indução magnética 

Ao circularem correntes alternadas sinusoidais (desfasadas de 120º) em cada um dos barramentos 

principais nas Centrais, é gerado um campo de indução magnética circundante. Este cálculo é 

necessário tendo em conta o expresso em 2.1 para a obtenção das correntes induzidas e ainda para 

estimar o grau de exposição temporal das pessoas (para garantir a segurança). 

Para o cálculo do campo em qualquer ponto do espaço (em particular no ponto médio de cada 

quadrícula), seguiu-se o procedimento de estudo apresentado em [8] com base na Lei de Biot-Savart. 

Com esta abordagem é possível calcular a intensidade do campo de indução magnética em qualquer 

ponto do espaço devido a cada um dos condutores (em cada ponto é somado vectorialmente cada 

componente) e acima de tudo é dependente do tamanho dos mesmos, ou seja, não se assume que 

estes são infinitos. 

Assim sendo, pode-se assumir que o fasor complexo �̅� de fluxo campo de indução magnética total, 

dado nas suas componentes por 𝐵𝑥 , 𝐵𝑦 𝑒 𝐵𝑧 , num ponto arbitrário no espaço 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧) é dado pela 

soma de um número definido de contribuições do fasor �⃗� 𝑗 que representa a j − ésima divisão do 

condutor. Pela lei de Biot-Savart obtém-se então na equação 2.8: 
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 �̅� =  {𝐵𝑥 , 𝐵𝑦 , 𝐵𝑧} = ∑�⃗� 𝑗

𝑁𝑆

𝑗=1

=∑
𝜇0𝐼�̅�

4𝜋
∙ ∮

𝑑𝑠𝑗⃗⃗  ×  𝑅𝑗⃗⃗  ⃗

𝑅𝑗
3

𝑇𝐽

𝑁𝑆

𝑗=1

 (2.8) 

Em que NS é o numero de segmentos em que se divide o condutor, 𝜇0 é a constante de 

permeabilidade magnética do vazio, 𝐼�̅� é a corrente que percorre o condutor em termos de amplitude 

complexa. Integrando ao longo de um caminho 𝑇𝑗 segundo o eixo do condutor, onde 𝑅𝑗 é a distância do 

j − ésimo segmento do condutor ao ponto T(x, y, z) e 𝑅𝑗⃗⃗  ⃗ o vetor que une o ponto correspondente ao j −

ésimo segmento do condutor e o ponto T onde se pretende calcular o campo de indução magnética. 

Somando todas as contribuições, obtém-se o valor final e total de �⃗� . 

 

Figura 2.4 - Segmento do condutor (retirado de [8]) 

Partindo da equação do campo de indução magnética nas suas componentes, aplicada ao segmento 

de condutor iniciando em 𝐵𝑗 até 𝐸𝑗 obtém-se: 

 �̅�𝒋 =
𝜇0𝐼�̅�𝑙𝑗

4𝜋𝛿𝑗
[

𝑡𝑗

|𝑟 − 𝑟 𝐵𝑗|
+

1 − 𝑡𝑗

|𝑟 − 𝑟 𝐸𝑗|
] 𝑑0𝑗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  (2.9) 

Em termos da equação, 𝑙𝑗 é o comprimento do j − ésimo segmento do condutor, 𝛿𝑗 é o caminho mais 

curto entre o ponto do campo de indução magnética 𝑇 e o eixo do condutor, 𝑟  é o vetor do campo de 

indução magnética 𝑇, 𝑟 𝐵𝑗 o vetor do ponto inicial do condutor, 𝑟 𝐸𝑗 o vetor do ponto final do condutor, 

𝑑0𝑗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  o vetor unitário da densidade de fluxo magnético do j − ésimo elemento do condutor e 𝑡𝑗 um 

parâmetro auxiliar. 

O tamanho do segmento do condutor pode ser dado por: 

 𝑙𝐽 = √𝑎𝑗
2 + 𝑏𝑗

2 + 𝑐𝑗
2 (2.10) 
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Atendendo a: 

 𝑎𝑗 = 𝑥𝐸𝑗 − 𝑥𝐵𝑗 ;  𝑏𝑗 = 𝑦𝐸𝑗 − 𝑦𝐵𝑗 ;  𝑐𝑗 = 𝑧𝐸𝑗 − 𝑧𝐵𝑗 (2.11) 

Onde (𝑥𝐵𝑗 , 𝑦𝐵𝑗 , 𝑧𝐵𝑗) são as coordenadas do ponto inicial do j-ésimo elemento do condutor e 

(𝑥𝐸𝑗 , 𝑦𝐸𝑗 , 𝑧𝐸𝑗) as coordenadas do ponto final. 

𝑡𝑗 o parâmetro auxiliar é descrito por: 

 𝑡𝑗 =
𝑎𝑗 ∙ (𝑥 − 𝑥𝐵𝑗) + 𝑏𝑗(𝑦 − 𝑦𝐵𝑗) + 𝑐𝑗(𝑧 − 𝑧𝐵𝑗)

𝑙𝑗
2  (2.12) 

A distância mais curta desde o ponto 𝑇 onde se pretende calcular o campo até ao segmento do 

condutor é dado por: 

 𝛿𝑗 = |𝑟 − 𝑟 𝑆| = √(𝑥 − 𝑥𝑆𝑗)
2

+ (𝑦 − 𝑦𝑆𝑗)
2

+ (𝑧 − 𝑧𝑆𝑗)
2

 (2.13) 

Onde as coordenadas globais de 𝑆𝑗 são expressas por: 

 𝑆𝑗 (𝑥𝑆𝑗 , 𝑦𝑆𝑗 , 𝑧𝑆𝑗) = 𝑆𝑗(𝑥𝐵𝑗 + 𝑎𝑗𝑡𝑗, 𝑦𝐵𝑗 + 𝑏𝑗𝑡𝑗, 𝑧𝐵𝑗 + 𝑐𝑗𝑡𝑗) (2.14) 

O vetor unitário da densidade de fluxo magnético do j − ésimo segmento do condutor 𝑑0𝑗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  refere-se a: 

 

𝑑0𝑗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =

|

𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ 𝑒𝑧⃗⃗  ⃗

𝑎𝑗 𝑏𝑗 𝑐𝑗
𝑥 − 𝑥𝑆𝑗 𝑦 − 𝑦𝑆𝑗 𝑧 − 𝑧𝑆𝑗

|

𝑙𝑗 ∙ 𝛿𝑗
 

(2.15) 

Onde 𝑒𝑥⃗⃗  ⃗, 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗  𝑒 𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ são vetores unitários do sistema global de coordenadas. 

Juntando o conhecimento das equações pode-se concluir que para cada segmento do condutor o 

fasor da densidade de campo de indução magnética é dado por: 

 �̅�𝒋 =
𝜇0𝐼�̅�

4𝜋 ∙ 𝛿𝑗
2 [

𝑡𝑗

|𝑟 − 𝑟 𝐵𝑗|
+

1 − 𝑡𝑗

|𝑟 − 𝑟 𝐸𝑗|
] |

𝑖 𝑗 �⃗� 

𝑎𝑗 𝑏𝑗 𝑐𝑗
𝑥 − 𝑥𝑆𝑗 𝑦 − 𝑦𝑆𝑗 𝑧 − 𝑧𝑆𝑗

| (2.16) 

Separando por componentes x, y e z obtém-se as equações 2.17 a 2.19: 

 �̅�𝑗𝑥 =
𝜇0𝐼�̅�

4𝜋 ∙ 𝛿𝑗
2 [

𝑡𝑗

|𝑟 − 𝑟 𝐵𝑗|
+

1 − 𝑡𝑗

|𝑟 − 𝑟 𝐸𝑗|
] [(𝑧 − 𝑧𝑆𝑗) 𝑏𝑗 − (𝑦 − 𝑦𝑆𝑗) 𝑐𝑗] (2.17) 
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 �̅�𝑗𝑦 =
𝜇0 ∙ 𝐼�̅�

4𝜋 ∙ 𝛿𝑗
2 [

𝑡𝑗

|𝑟 − 𝑟 𝐵𝑗|
+

1 − 𝑡𝑗

|𝑟 − 𝑟 𝐸𝑗|
] [(𝑥 − 𝑥𝑆𝑗) 𝑐𝑗 − (𝑧 − 𝑧𝑆𝑗) 𝑎𝑗] (2.18) 

 �̅�𝑗𝑧 =
𝜇0 ∙ 𝐼�̅�

4𝜋 ∙ 𝛿𝑗
2 [

𝑡𝑗

|𝑟 − 𝑟 𝐵𝑗|
+

1 − 𝑡𝑗

|𝑟 − 𝑟 𝐸𝑗|
] [(𝑦 − 𝑦𝑆𝑗) 𝑎𝑗 − (𝑥 − 𝑥𝑆𝑗) 𝑏𝑗] (2.19) 

Somando cada contribuição dos segmentos do condutor de acordo com as equações acima pode-se 

obter o valor total da densidade de fluxo magnético por componente ou mesmo o valor total RMS no 

ponto arbitrário considerado 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧) usando: 

 𝐵 = √|𝐵𝑥̅̅ ̅|
2 + |𝐵𝑦̅̅ ̅|

2
+ |𝐵𝑧̅̅ ̅|

2 (2.20) 

Através deste método é possível definir no espaço o posicionamento de 3 condutores, desde um 

centro definido à priori geometricamente. Assim como calcular em pontos específicos do espaço o valor 

eficaz do campo de indução magnética com vista à sua utilização na indução de correntes associadas 

às perdas por efeito de Joule nos condutores das grelhas metálicas. 

 

2.3. Resistências equivalentes 

Como se demonstrou em 2.1.1. através da equação 2.4, é necessário o cálculo das resistências 

equivalentes da rede vistas de cada par de nós da rede. Só assim é possível as calcular correntes 

induzidas na rede. 

No cálculo da resistência equivalente, vista de cada par de nós, considera-se uma rede de 𝑚 por 𝑛 

nós da figura 2.5. É preciso notar que para o cálculo destas resistências não é necessário o 

conhecimento prévio das correntes induzidas, pois estas é que são consequência das resistências de 

cada troço da rede. Assim sedo, neste subcapítulo 2.1.3 referem-se índices, correntes e tensões 

elétricas que não têm referência com o subcapítulo 2.1.1 e como tal é feita uma nova análise do ponto 

de vista de estrutura das redes. 

Para caracterizar a rede seguiu-se a seguinte nomenclatura [9]: 

• O potencial no ponto 𝑖𝑗 denomina-se 𝑉𝑖𝑗; 

•  Se 𝑖𝑗 e 𝑘𝑙 são nós vizinhos, a equação |𝑖 − 𝑘| + |𝑗 − 𝑙| = 1 é verdadeira (ou seja, são nós 

adjacentes). A condutância entre dois nós ligados  𝑖𝑗 e 𝑘𝑙 é 𝐺𝑖𝑗𝑘𝑙; 

• A corrente injetada no nó 𝑖𝑗 denomina-se 𝐼𝑖𝑗.  

Assumindo que a soma total das correntes para todos os nós é igual a 0, seguindo novamente a lei 

de Kirchhoff para as correntes, resulta então que para se saber a resistência entre dois pontos 

escolhidos na rede é necessário respeitar a equação 2.21. 
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𝐺𝑖𝑗𝑖+1𝑗(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑖+1𝑗) + 𝐺𝑖𝑗𝑖−1𝑗(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑖−1𝑗) + 𝐺𝑖𝑗𝑖𝑗+1(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑖𝑗+1) + 𝐺𝑖𝑗𝑖𝑗−1(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑖𝑗−1) = 𝐼𝑖𝑗 (2.21) 

Ou seja, recorrendo à condutância em cada ramo e à tensão aplica ao ramo, tem-se pela lei de 

Kirchhoff dos nós, a corrente 𝐼𝑖𝑗 injetada em cada nó. 

No entanto, esta equação não possui apenas uma única solução, pois variando o potencial de um nó 

segundo um valor fixo este não produz uma alteração nas restantes correntes do circuito. É, portanto, 

necessário fixar o potencial de um nó, isto é, 𝑉𝑚𝑛 = 0 e assim ao eliminar as respetivas equações origina 

um conjunto de equações lineares com apenas uma única solução. Em termos matriciais pode-se 

escrever: 

[𝐺] ∙ [𝑉] = [𝐼] (2.22) 

Onde 𝐺 é a matriz das condutâncias resultante da topologia da rede, com estrutura análoga à matriz 

𝐴 das adjacências definida anteriormente, [𝑉] = [𝑉11, 𝑉12, … , 𝑉1𝑛, 𝑉21, … , 𝑉𝑚𝑛] é o vetor dos potenciais em 

cada nó da rede e 𝐼 é o vetor das correntes injetadas no nó. 

Assim, o problema de se obter a resistência equivalente entre dois nós 𝑖𝑗 e 𝑘𝑙 é reduzido à resolução 

de equações lineares onde apenas dois elementos do vetor 𝐼 são diferentes de zero, 𝐼𝑖𝑗 = −𝐼𝑘𝑙 . A 

resistência resultante é o quociente entre a tensão 𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑘𝑙 pelo valor da corrente (em termos 

matriciais). 

 

Figura 2.5 - Rede de n x m quadrículas de rede com resistências em cada troço (adaptado de [9]) 
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2.4. Transferência de Calor 

Tendo já processados os cálculos referentes às correntes induzidas na rede e às perdas por efeito 

de Joule, o estudo prossegue para os efeitos termodinâmicos de aquecimento na rede metálica.  

O requisito básico para uma transferência de calor é a existência de uma diferença de temperatura 

[10]. Pode-se dizer que o valor total da transferência de calor 𝑄 durante um certo intervalo de tempo é 

determinado pela equação 2.23. 

𝑄 = ∫ �̇�

∆𝑡

0

𝑑𝑡      [𝐽] (2.23) 

A quantidade de calor transferido por unidade de área é denominada fluxo de calor e o seu valor 

médio numa superfície é expresso por: 

�̇� =
�̇�

𝐴
      [𝑊/𝑚2] (2.24) 

Considerando a rede em estudo, existe a transferência de energia na forma de condução, ou seja, a 

transferência de energia de partículas mais energéticas da rede para outras adjacentes menos 

energéticas através de interações entre elas. 

Nas redes em estudo, estas podem ter diversas camadas com diferentes materiais e mesmo com 

materiais de diferentes funções (camadas de isolamento por exemplo) por isso, é necessário ter bem 

presente a noção de condutividade térmica 𝑘 [𝑊/𝑚°𝐶], que designa a capacidade de um determinado 

material conduzir o calor. Um material isotrópico é aquele que mantém as suas propriedades uniformes 

em todas as direções e um material considerado isolador é utilizado com vista a dificultar a condução 

de calor e, como tal, tem uma baixa condutividade térmica (caso do material plástico/envernizado que 

se utiliza nas vulgares redes de proteção metálica). 

Assim sendo, as redes metálicas podem ou não possuir um isolamento e, dependendo do caso, 

podem existir mais ou menos camadas de transferência de energia sobre a forma de calor.  

Considere-se o diagrama da figura 2.6 onde se representam as duas camadas constituintes de uma 

rede metálica, a primeira com a resistência térmica 𝑅𝐶𝑜𝑛𝑑 representa o material condutor, 𝑅𝐼𝑠𝑜𝑙 o material 

isolante (verniz/tinta plástica) da rede e 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 o ar envolvente. Assim, a transferência de calor dá-se 

com origem no material condutor e é transmitida por condução para o material isolante e posteriormente 

por convecção para o ar. Estas transmissões de calor originam temperaturas diferentes, que vão ser 

avaliadas em termos de aquecimento da rede e que são 𝑇1 a temperatura no material condutor, 𝑇2 no 

material isolante e ainda 𝑇∞,1 que representa a temperatura ambiente, em regime estacionário (dado 

assumido conhecido). A estas resistências térmicas juntam-se ainda as capacidades térmicas 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑑 e 

𝐶𝑖𝑠𝑜𝑙 associadas aos materiais condutores e isolante respetivamente de cujo o modelo se trata em 

seguida. 
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Figura 2.6 - Diagrama de transferência de calor com diferentes resistências térmicas (adaptado de [10]) 

 

Dada a natureza das correntes ser variável no tempo, a transferência de calor (temperatura) vai 

também ser uma função do tempo, 𝑇(𝑡). Se durante este processo de transferência de energia a 

temperatura permanecer essencialmente uniforme no condutor, é possível analisar o sistema através 

de parâmetros concentrados [11].  

No entanto para esta abordagem ao problema é necessário confirmar se tal pode ser admitido. Neste 

sentido, define-se um comprimento característico dado pela equação 2.25, onde para um condutor 

volume 𝑉, área de superfície 𝐴 se tem: 

𝐿𝑐 =
𝑉

𝐴
 (2.25) 

Agora, um parâmetro sem dimensões físicas 𝐵𝑖 (número de Biot) serve para avaliar o rácio entre a 

resistência de condução térmica no condutor e a resistência térmica por convecção para o fluido (ar 

neste caso) pode ser dada por:  

𝐵𝑖 =
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣

=
ℎ (
𝑉
𝐴
)

𝑘
=

ℎ (

𝜋𝑑2𝐿
4
𝜋𝑑𝐿

)

𝑘
=
ℎ𝑑

4𝑘
 

(2.26) 

Nesta equação 𝑑 é o diâmetro e 𝐿 é o tamanho do condutor, ℎ é o coeficiente de transferência de 

calor do ar e 𝑘 a condutividade térmica do condutor. 
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Se este fator 𝐵𝑖 < 0.1 significa que a aproximação feita pode ser considerada, como se pode observar 

na figura 2.7. 

 

Figura 2.7 - Influência do fator 𝐵𝑖 na aproximação a um circuito de parâmetros concentrados (adaptado de [11]) 

Nas configurações de agora em diante estudadas a condição 𝐵𝑖 < 0.1 é sempre cumprida tendo em 

conta as reduzidas dimensões das espessuras dos condutores e as condutividades térmicas dos 

materiais, fatores assim que contribuem positivamente para esta aproximação. 

Assim, durante um intervalo de tempo 𝑑𝑡, a temperatura de um condutor é elevada por um diferencial 

de 𝑑𝑇. Considerando um condutor com massa 𝑚, volume 𝑉, área de superfície 𝐴, densidade 𝜌, calor 

específico 𝐶 e onde ℎ representa neste caso, o coeficiente de transferência de calor do ar, pode-se 

assim dizer que o aumento da energia num condutor durante um intervalo de tempo 𝑑𝑡 é igual à 

transferência de calor para o condutor durante o mesmo intervalo de tempo (equação 2.27). 

ℎ𝐴(𝑇∞,1 − 𝑇)𝑑𝑡 = 𝑚𝐶𝑑𝑇 (2.27) 

Onde 𝑚 = 𝜌𝑉 e 𝑑𝑇 = 𝑑(𝑇 − 𝑇∞,1) considerando que 𝑇∞,1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, pode-se rearranjar a equação 

anterior de modo a obter: 

𝑑(𝑇 − 𝑇∞,1)

𝑇 − 𝑇∞,1
= −

ℎ𝐴

𝜌𝑉𝐶
𝑑𝑡 (2.28) 

Se se integrar a equação de 𝑡 = 0, onde 𝑇 = 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, até certo 𝑡, no qual 𝑇(𝑡) = 𝑇, obtém-se: 

ln (
𝑑(𝑇 − 𝑇∞,1)

𝑇 − 𝑇∞,1
) = −

ℎ𝐴

𝜌𝑉𝐶
𝑡 (2.29) 

Onde é agora possível, utilizando exponenciais nos dois lados da equação 2.30: 
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𝑇(𝑡) − 𝑇∞,1
𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑇∞,1

= 𝑒−𝑏𝑡 , 𝑏 =
ℎ𝐴

𝜌𝑉𝐶
 (2.30) 

Como é conhecido o valor total da transferência de calor 𝑄 pelas perdas por efeito de Joule na rede, 

é então calculado o seu valor numericamente através da equação 2.23 considerando ∆𝑡 = 𝑡: 

𝑄 = ∫ ℎ[𝑇∞,1 − 𝑇(𝑡)]
𝑡

0

𝐴𝑒
−
ℎ𝐴
𝜌𝑉𝐶

𝑡
𝑑𝑡 = 𝜌𝑉𝐶(𝑇∞,1 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) (1 − 𝑒

−
ℎ𝐴
𝜌𝑉𝐶

𝑡
) (2.31) 

Na realidade, apesar de este estudo ser feito no domínio do tempo, para efeitos de aquecimentos, o 

valor que tem interesse é o valor para o qual o sistema tende em regime estacionário (𝑡 → ∞) pois é o 

valor máximo de temperatura que se pode registar: 

𝑄 = 𝜌𝑉𝐶(𝑇∞,1 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) = 𝑚𝐶∆𝑇 (2.32) 

Para se poder resolver o sistema consideram-se duas hipóteses para a constituição dos elementos 

condutores da rede: condutor sem isolamento e condutor com isolamento. Em qualquer um dos casos 

ao se estar interessado, no primeiro à temperatura 𝑇1 à superfície do condutor e no segundo à 

temperatura 𝑇2 à superfície da camada de isolamento, desprezou-se a resistência térmica do condutor 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 e assim se estabelece que a temperatura no interior do condutor não varia.  

Considerando o primeiro caso do condutor sem isolamento e ao se considerar o circuito como se de 

um sistema elétrico (considerando os efeitos capacitivos de transição da temperatura) se tratasse, 

pode-se com recurso a amplitudes complexas e tendo em conta a temperatura no nó 𝑇1 escrever a 

equação 2.33: 

�̅�  −  𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   =  𝑚𝐶𝐶𝑜𝑛𝑑𝑗𝜔𝑇1̅ (2.33) 

Onde neste caso se se souber  𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  através da equação 2.34, conhecendo também as perdas totais 

por efeito de Joule �̅� e ainda a temperatura do ar 𝑇∞,1, se pode facilmente resolver o sistema de duas 

e descobrir a temperatura à superfície do condutor 𝑇1:  

 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   =  
𝑇1  −  𝑇∞,1
𝑅𝐶𝑜𝑛𝑣

 (2.34) 

O cálculo de 𝑅𝐶𝑜𝑛𝑣 encontra-se na equação 2.46. 

No caso de o condutor possuir cobertura isoladora o sistema fica um pouco mais complexo pois agora 

para além de não se conhecer a temperatura 𝑇1, a temperatura à superfície da camada isoladora 𝑇2 

também é desconhecida. 

Assim sendo, analisando agora os dois nós do circuito correspondentes às temperaturas 𝑇1 e 𝑇2: 
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�̅�  −  𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   =  𝑚𝐶𝐶𝑜𝑛𝑑𝑗𝜔𝑇1̅ (2.35) 

 𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  −  𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   =  𝑚𝐶𝑖𝑠𝑜𝑙𝑗𝜔𝑇2̅ (2.36) 

Onde agora para estas equações 2.35 e 2.36 se pode escrever as equações correspondentes a  𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

e  𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ : 

 𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   =  
𝑇1  −  𝑇2
𝑅𝐼𝑠𝑜𝑙

 (2.37) 

 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   =  
𝑇2  −  𝑇∞,1
𝑅𝐶𝑜𝑛𝑣

 (2.38) 

A dedução de 𝑅𝐼𝑠𝑜𝑙 encontra-se na equação 2.44. 

Neste novo sistema de equações é visível que se tem 4 incógnitas:  𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,  𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑇1 e 𝑇2. Assim obtém-

se em termos matriciais: 

[

1
1

       0
     −1

0
𝑚𝐶𝑖𝑠𝑜𝑙𝑗𝜔

𝑚𝐶𝐶𝑜𝑛𝑑𝑗𝜔
0

𝑅𝐼𝑠𝑜𝑙
0

0
𝑅𝐶𝑜𝑛𝑣

1               
−1                

−1 
0

]

[
 
 
 
 𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑇1
𝑇2 ]

 
 
 

= [

−�̅�
0
0
𝑇∞,1

] (2.39) 

Resolvendo 2.39 é possível obter as diferentes temperaturas e as contribuições parciais de cada uma 

das perdas por efeito de Joule. 

No cálculo das resistências térmicas do material condutor revestido por um isolamento, considerou-

se a geometria representada na figura 2.8, onde pela Lei de Fourier se pode representar a transferência 

de calor no isolamento dada pela equação 2.40 onde 𝐴 é a área de superfície do material.  

𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙̇ = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑟
, 𝐴 = 2𝜋𝑟𝐿      [𝑊] (2.40) 

Integrando 2.40: 

∫
𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙̇

𝐴
 𝑑𝑟

𝑟2

𝑟1

= −∫ 𝑘2𝑑𝑇
𝑇2

𝑇1

, 𝐴 = 2𝜋𝑟𝐿 (2.41) 

Obtém-se a resistência térmica 2.42: 

𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙 = 2𝜋𝑘2𝐿
𝑇1 − 𝑇2

ln (
𝑟2
𝑟1
)

 (2.42) 

Ou seja,  
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𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙 =
𝑇1 − 𝑇2
𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙

 (2.43) 

Sendo, 

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙 =
ln (

𝑟2
𝑟1
)

2𝜋𝑘2𝐿
 (2.44) 

 

 

Figura 2.8 - Representação do condutor com uma camada de isolamento (adaptado de [10]) 

 

Por fim, a resistência da transferência de calor para o ar 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 é obtida através da equação de Lei de 

Newton para o arrefecimento (2.45). Onde ℎ1 representa neste caso, o coeficiente de transferência de 

calor do ar. 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ1𝐴(𝑇2 − 𝑇∞,1)      [𝑊] (2.45) 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ1𝐴
      [°𝐶/𝑊] (2.46) 

Tendo em conta todo o cálculo de resistências térmicas, conhecendo a temperatura ambiente da 

instalação (𝑇∞,1) e as perdas por efeito de Joule nos condutores da rede metálica, o processo de cálculo 

do aquecimento faz-se recorrendo novamente às resistências equivalentes vistas de dois terminais da 
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rede, mas existindo agora em cada “resistência” uma série de resistências e as respetivas capacidades 

térmicas.  

Com efeito, considerando primeiramente o regime permanente (os condensadores que representam 

as capacidades térmicas dos materiais são considerados circuitos abertos) tem-se 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 +

𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑃𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 e, onde a partir de um método iterativo, mantendo as perdas por efeito de Joule e 

a temperatura ambiente da instalação (𝑇∞,1) constantes, é possível calcular a temperatura final 

resultante em cada um dos troços da rede sabendo que 𝑅𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣:  

𝑃𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 =
∆𝑇

𝑅𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
      [𝑊] (2.47) 

A estas temperaturas calculadas em regime permanente falta apenas somar a contribuição vinda do 

regime dinâmico e onde entram em equação as capacidades térmicas de cada um dos materiais. 

Ainda com respeito às resistências dos materiais, um fator muito importante é a resistividade 𝜌, que 

depende da temperatura, como se pode observar pela equação 2.48, considerando como valor 

conhecido a resistividade de cada material à temperatura de 20ºC, 𝜌20 e ainda o coeficiente de variação 

com a temperatura 𝛼𝑇. 

𝜌(𝑇𝑓) = (1 +  𝛼𝑇  ×  (𝑇𝑓 − 20))  ×  𝜌20    [Ω 𝑚] (2.48) 

Para os casos em estudo os materiais que podem configurar a rede metálica serão Alumínio, Cobre, 

Ferro ou Zinco pelo que as suas características para a variação da resistividade utilizadas, se 

encontram na Tabela 2.1 [7]. 

Tabela 2.1 - Resistividade dos materiais 

Material 
Resistividade a 20ºC 

𝜌 [Ω 𝑚] 
Coeficiente de Temperatura 

𝛼𝑇 [°𝐶−1] 

Alumínio 2.82 × 10−8 0.0039 

Cobre 1.70 × 10−8 0.0039 

Ferro 10.0 × 10−8 0.0050 

Zinco 5.90 × 10−8 0.0037 

 

Em retrospetiva, e tendo em conta a aplicação prática do problema em estudo, pode-se concluir que, 

quanto mais elevado for o valor da resistência equivalente total, menor será o valor da intensidade das 

correntes induzidas e, portanto, menores as perdas por efeito de Joule. No entanto, para o cálculo das 

resistências e tendo em conta as resistividades de cada material, quanto menor for a secção do 

condutor, maior o valor de resistência de cada troço da grelha. Como a tensão aplicada ao sistema 
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apenas depende da intensidade do campo de indução magnética, têm-se para um mesmo valor de 𝐵, 

uma maior dissipação de potência por efeito de Joule quanto menor a resistência equivalente total já 

que 𝑃𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 ∝
1

𝑅𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
.  

Em relação ao revestimento dos condutores da rede metálica, também este é um fator importante a 

considerar, já que proporciona uma maior retenção do calor gerado e consequente aumento da 

temperatura dos condutores. Ao isolarem eletricamente, fazem com que termicamente sejam maus 

condutores de calor. 
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3. Método de estudo 

3.1. Programa de cálculo AQ_Simu 

Para a obtenção dos resultados foi desenvolvido um programa de cálculo, denominado AQ_Simu, 

com base no fluxograma da figura 3.1 e seguindo os prossupostos matemáticos apresentados no 

capítulo 2. O programa calcula o valor do campo de indução magnética, o valor das correntes induzidas 

em redes metálicas, bem como as distribuições térmicas da temperatura verificada à superfície do 

material de proteção metálico.  

 

Figura 3.1 - Fluxograma do programa AQ_Simu 
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O programa tem como base a linguagem MATLAB [12] que é uma ferramenta bastante otimizada no 

que diz respeito à álgebra e ao cálculo diferencial. 

Na figura 3.2 apresenta-se a janela de interface com o utilizador, onde se introduzem os dados 

necessários para os cálculos, onde se pedem os resultados pretendidos e onde se registam os 

resultados após os cálculos. 

 

Figura 3.2 - Janela de interface do programa de Cálculo AQ_Simu com o utilizador 

Para o programa poder fazer os cálculos é necessário introduzir a posição relativa das redes 

metálicas, bem como a localização dos barramentos (em ambiente 3D). 

Em termos da introdução de valores por parte do utilizador tem-se os parâmetros indicados na figura 

3.3, relativos a aspetos gerais e, ainda, à geometria dos barramentos: 

• ‘Nome processo’ – Indica o nome que atribuímos ao caso de estudo. É um parâmetro 

facultativo; 

• ‘Valores anteriores’ – Esta opção recupera valores previamente introduzidos noutros estudos; 

• ‘Frequência [Hz]’ – Por defeito usa os 50 Hz. No entanto, pode ser alterado para qualquer outro 

valor. De notar que o estudo foi feito assumindo a quase estacionaridade, pelo que a partir de 

determinada frequência, os cálculos podem não dar resultados válidos; 

• ‘Alta precisão’ – Esta opção permite considerar uma precisão superior no cálculo do campo de 

indução magnética (devido a um aumento do número de contribuições nos barramentos 

principais, ou seja, como explicado em 2.2, este corresponde ao aumento do NS para o mesmo 

tamanho do barramento); 
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• ‘Porta’ ou ‘Rede’ – Permite escolher o tipo de proteção metálica existente entre rede ou porta 

em chapa (opção para ser desenvolvida em estudos posteriores, vide capítulo 5); 

• ‘cb – Comprimento Barramentos [m]’ – Indica o comprimento total dos barramentos; 

• ‘db – Distância entre Barramentos [m]’ – Separação projetada para os barramentos; 

• ‘obx – Offset Barramentos x [m]’ – Deslocamento possível para ajuste nos barramentos 

segundo o eixo x; 

• ‘oby – Offset Barramentos y [m]’ – Deslocamento possível para ajuste nos barramentos 

segundo o eixo y; 

• ‘hb – Altura ao solo Barramentos [m]’ – Altura a que os barramentos se encontram do solo. Por 

definição o ponto inicial do primeiro barramento é (0, 0, hb) e o final (cb, 0, hb) e os restantes 

dois barramentos são translações segundo o eixo y tendo por base a distância entre 

barramentos, isto é, o barramento 2 tem coordenadas iniciais (0, db, hb) e coordenadas finais 

(cb, db, hb), enquanto o barramento 3 tem de coordenadas iniciais (0, 2db, hb) e coordenadas 

finais (cb, 2db, hb). Contudo, se for necessário é possível adicionar um deslocamento em 

quaisquer uma das restantes coordenadas dos barramentos em x (obx) e y (oby). Para um 

deslocamento no eixo z, é possível utilizando a altura a que os barramentos se encontram em 

relação ao solo (hb). 

• ‘Corrente Nominal Barramentos [A]’ – Valor da corrente que circula em valor nominal nos 

barramentos. 

 

 

 

Figura 3.3 - Pormenor da janela de introdução de dados, relativo à geometria dos barramentos 
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Os parâmetros a introduzir das redes, ilustram-se em pormenor na figura 3.4, e descreve-se o seu 

significado: 

• ‘Plano xz’ ou ‘Plano xy’ – Permite escolher se se pretende que a rede ou porta seja projetada 

segundo o plano xz ou xy; 

• ‘dpr – Distância para Rede [m]’ – Separação física mais próxima entre os barramentos e a rede; 

• ‘oprx – Offset Rede x [m]’ – Deslocamento possível para ajustar a rede segundo o eixo x; 

• ‘opry – Offset Rede y [m]’ – Deslocamento possível para ajustar a rede segundo o eixo y; 

• ‘oprz – Offset Rede z [m]’ – Deslocamento possível para ajustar a rede ou porta segundo o eixo 

z. Tal como no caso dos barramentos, é possível ajustar a posição relativa da rede escolhida. 

Assim, as coordenadas iniciais de uma rede no plano xz são, em termos de uma largura lpr (0, 

2db+dpr, 0) até (0, 2db+dpr, lpr) e considerando um comprimento tal de cpr, as coordenadas 

são (cpr, 2db+dpr, 0) até (cpr, 2db+dpr, lpr). Contudo, pode ser necessário ajustar qualquer 

uma destas coordenadas, como por exemplo, centrar a rede com o comprimento do barramento 

e assim é preciso utilizar oprx e oprz que adicionam o mesmo offset às coordenadas em x e z. 

Isto é, em largura as mesmas coordenadas ficam (oprx, 2db+dpr, oprz) até (oprx, 2db+dpr, 

lpr+oprz) e em comprimento tomam os valores de (cpr+oprx, 2db+dpr, oprz) até (cpr+oprx, 

2db+dpr, lpr+oprz); 

• ‘cpr – Comprimento Rede [m]’ – Indica o comprimento total para a rede desejada; 

• ‘cqr – Comprimento quadrícula Rede [m]’ – Indica o comprimento de cada quadrícula quando 

considerado uma rede para o estudo; 

• ‘lpr – Largura Rede [m]’ – Indica a largura total para a rede desejada; 

• ‘lqr – Largura quadrícula Rede [m]’ – Indica a largura de cada quadrícula quando considerado 

uma rede para o estudo; 

• ‘Diâmetro condutores Rede [mm]’ – No caso de uma rede representa o diâmetro dos condutores 

metálicos; 

• ‘Material Rede’ – Nesta opção existem 4 tipos de materiais com diferentes características que 

se podem selecionar como o material da rede. Neste caso são eles o Alumínio, o Cobre, o 

Ferro ou o Zinco. Estes materiais são os mais comuns de entre os compostos das redes 

utilizadas; 

• ‘Temperatura Ambiente [ºC]’ – Valor médio da temperatura ambiente que se verifica na 

subestação. De referir que os cálculos efetuados pelo programa não entram em conta com 

ventilações forçadas e arrefecimentos, pelo que os resultados são aproximados, ou seja, são 

os que se obteria se não existissem fontes de arrefecimento; 

• ‘Cobertura plástica/envernizada da Rede’ – Indica se o material de proteção mecânica possui 

ou não um revestimento plástico ou envernizado como é comum em certos tipos de redes 

metálicas que foram alvo de estudo neste capítulo pois este é um parâmetro bastante 

importante em termos dos processos térmicos; 
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Figura 3.4 - Pormenor da janela de introdução de dados, relativo à geometria das portas ou grelhas metálicas 

No que diz respeito aos parâmetros e resultados de saída para as redes ou portas, de acordo com a 

figura 3.5, fazem-se as seguintes observações: 

• ‘Apresentação Resultados: Numérico’ – Com esta opção de saída o utilizador tem acesso a 

uma representação da rede com valores numéricos, quer da intensidade do campo de indução 

magnética em cada ponto calculado, das correntes induzidas em cada ramo e ainda da 

temperatura resultante; 

• ‘Apresentação Resultados: Distribuição’ – Com esta opção de saída o utilizador tem acesso a 

uma representação gráfica da rede em termos da distribuição dos valores eficazes da 

intensidade do campo de indução magnética em cada ponto calculado, das correntes induzidas 

em cada ramo e ainda da temperatura resultante (registo termográfico); 

 

Figura 3.5 - Pormenor da janela de obtenção de resultados do programa AQ_Simu 
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3.2. Resultados de simulação para a Central em 

estudo 

3.2.1.    Estudo para dados fornecidos 

 

Estando a Central em estudo em fase de execução é importante um estudo aprofundado do seu 

comportamento eletromagnético e térmico, com vista à minimização prévia de potenciais problemas. 

Neste sentido, foram elaborados testes à sua execução em termos das portas e painéis de rede (POR 

e PAR) da instalação, com base nas plantas e cortes fornecidos, figuras 3.6 e 3.7. Nestes é possível 

observar os barramentos colocados paralelamente entre si e os elementos de proteção metálicos 

colocados sempre à mesma posição (pré-estabelecida) dos barramentos. 

 

 

 

Figura 3.6 - Corte(1) da planta da instalação da Central em estudo 
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Figura 3.7 - Corte(2) da planta da instalação da Central em estudo 

 

Tendo em conta a extensão da instalação no que respeita a proteções metálicas, o estudo elaborado 

tem em conta um cenário em que possam ocorrer problemas em termos eletromagnéticos e segurança 

das pessoas. Assim, para cada elemento de proteção metálica, o estudo tem como base, a sua 

colocação num referencial tal que este se encontra sobre a maior (ou aproximada) influência possível 

de campo de indução magnética provocado pela corrente que circula nos barramentos principais. 

De novo, dadas as plantas em causa, é possível determinar que os barramentos principais têm 

aproximadamente 13 metros de comprimento. Logo, os elementos de proteção metálica vão ser 

colocados com referência aproximada a 6.5 metros para que a intensidade do campo de indução 

magnética seja máxima. Como os barramentos se encontram a uma altura do solo de aproximadamente 

dois metros, as redes também vão estar centradas nessa mesma altura se for adequado o estudo. 

Começou-se pelos PAR onde dadas as suas características tem-se: 

• Rede eletrosoldada sem cobertura plástica; 

• Diâmetro dos condutores de 2.1mm; 

• Comprimento de cada quadrícula de 25mm; 

• Largura de cada quadrícula de 25mm. 

Assumiu-se que a composição predominante deste tipo de redes é Ferro apesar desta ser submetida 

a uma camada de Zinco para evitar fenómenos de oxidação. 

Dados os pressupostos, utilizando o programa AQ_Simu, os dados de introdução encontram-se na 

figura 3.9, com os resultados numéricos. Esta primeira simulação tem em consideração um PAR no 
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plano xz centrado com os barramentos em altura (nos 2 metros) e comprimento (6.5 metros) como 

demonstrado na figura 3.8.  

 

Figura 3.8 - Posição relativa do PAR e barramentos para a primeira simulação 

 

 

Figura 3.9 - Dados PAR para Central em estudo 

De acordo com as plantas fornecidas, considerou-se os PAR com 1 metro por 1 metro, nas condições 

de teste descritas na figura 3.7. Os modos de apresentação de resultados foram do tipo “Distribuição”, 



33 
 

com vista a uma melhor perceção gráfica dos acontecimentos à superfície dos elementos de proteção 

metálicos. 

Os resultados obtidos numericamente, revelam um campo de indução magnética total com um valor 

eficaz máximo de aproximadamente 1 𝑚𝑇 (apesar do valor eficaz máximo do campo de indução 

magnética transversal à superfície da rede ser perto de 0.56𝑚𝑇) o que representa, segundo a tabela 

da ICNIRP, um valor perto do máximo para uma exposição temporária, o que leva a que no acesso e 

manutenção destes barramentos seja necessário, além de pessoal especializado, equipamento de 

proteção adequado com vista à minimização de riscos. 

Quanto a aquecimentos propriamente ditos, verifica-se que nesta configuração (PAR), mesmo no pior 

caso, não ocorrem aquecimentos ao longo do tempo, derivado à sua posição relativa para os 

barramentos.  

Para uma análise mais pormenorizada deste caso é visível na figura 3.10 a distribuição do campo de 

indução magnética transversal na superfície do PAR tendo em conta os valores eficazes no centro de 

cada quadrícula. Tal como era esperado, dado a conjugação de fatores pré-definidos na configuração 

escolhida, a intensidade do campo de indução magnética é mais elevada ao longo da PAR (a 

componente transversal nos pontos à altura dos barramentos é nula), com maior intensidade na 

periferia. 

 

Figura 3.10 - Resultado da intensidade do campo de indução magnética transversal no PAR 

 

No caso das correntes induzidas neste PAR, tem-se na figura 3.11 a sua distribuição, ou seja, os 

valores eficazes da corrente em cada troço da rede. Esta revela ser simétrica na sua forma com maior 

incidência na zona da periferia superior e inferior, onde também os valores eficazes do campo de 

indução magnética são mais elevados. Ainda assim, dadas as especificações da rede em estudo o 

valor máximo da intensidade das correntes tem um valor máximo perto de 1.1𝐴.  
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Figura 3.11 - Resultado das correntes induzidas no PAR 

 

Para a distribuição de temperatura, verifica-se um maior aumento da temperatura nas zonas onde a 

intensidade de corrente é maior (figura 3.12). Aumento este que, tal como descrito na avaliação dos 

resultados numéricos, é praticamente nulo, pois dada a intensidade das correntes induzidas geradas 

devido ao reduzido diâmetro dos condutores da rede metálica e área de secção, as perdas por efeito 

de Joule neste PAR são também elas muitos baixas, na ordem dos 250 𝑚𝑊. 

 

Figura 3.12 - Resultado termografia no PAR 

Para os PAR, tomou-se mais um exemplo prático de simulação que inclui um PAR com as mesmas 

características colocado agora segundo o plano xy também a uma distância de 0.9 metros dos 

barramentos da Central como demonstra a figura 3.13. Neste caso tem-se na figura 3.14 os dados 

introduzidos e os resultados numéricos. 
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Figura 3.13 - Posição relativa do PAR e barramentos para a segunda simulação 

 

 

Figura 3.14 - Dados PAR (2) para Central em estudo 

 

Como se pode analisar, o valor eficaz máximo do campo de indução magnética transversal à 

superfície do PAR é já superior aos 1.4 𝑚𝑇, o que ultrapassa o valor máximo definido para exposições 

temporárias. Campo de indução magnética este que tal como se demonstra na figura 3.15 apresenta 

uma distribuição bastante uniforme, com reduzida diferença entre valores máximos e mínimos. O 

máximo do campo situa-se na zona central da rede PAR. 
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Figura 3.15 - Resultado da intensidade do campo de indução magnética transversal (2) no PAR 

Este campo de indução magnética vai originar correntes induzidas de valor superior no PAR. Assim 

sendo, tem-se na figura 3.16 a sua distribuição com valor máximo superior aos 4A. Esta pode ser 

analisada como uma distribuição mais homogénea em toda a rede como seria de esperar, dada a ligeira 

diferença entre os valores eficazes máximos e mínimos do campo de indução magnética serem de 

pouco mais de 15%. 

 

Figura 3.16 - Resultado das correntes induzidas (2) no PAR 

Dado este resultado, tal como se observa na figura 3.17, a distribuição das correntes origina um maior 

aumento de temperaturas em todas as regiões periféricas da rede. A temperatura máxima na rede 

supera os 22.2ºC que tal como tambem seria de esperar, é um valor superior ao anterior caso de estudo 

do PAR. 
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Figura 3.17 - Resultado termografia (2) no PAR 

No caso das POR ilustrado na figura 3.6, considera-se a porta em rede com as dimensões de 0.6 

metros de largura por 2.4 metros de altura. 

As POR têm as seguintes características: 

• Rede eletrosoldada sem cobertura plástica; 

• Diâmetro dos condutores de 4mm; 

• Largura de cada quadrícula de 40mm; 

• Altura de cada quadrícula de 80mm. 

Dadas estas dimensões considerou-se uma POR que se centrou novamente com os barramentos, 

ou seja, o seu centro situa-se nos 6.5 metros, tal como se demonstra na figura 3.18 e tendo sido obtidos 

os resultados na figura 3.19. Neste sentido, dada a posição relativa no que diz respeito aos barramentos 

comparando com o PAR, tem-se agora uma distribuição assimétrica dos valores eficazes do campo de 

indução magnética.  

Novamente, os resultados de simulação para os valores eficazes totais da intensidade do campo de 

indução magnética revelam valores máximos perto dos 1 𝑚𝑇 e, assim, as recomendações 

anteriormente mencionadas continuam aplicáveis neste caso. Pode-se também referir que, este tipo de 

configuração (POR) também não irá sofrer de aquecimentos prolongados ao longo do tempo já que as 

perdas por efeito de Joule proporcionam um aumento de temperatura máxima verificada em regime 

estacionário, à superfície da rede, perto dos 22.4ºC. 
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Figura 3.18 - Posição relativa da POR e barramentos para a simulação 

 

 

Figura 3.19 - Dados POR para Central em estudo 

Numa avaliação mais pormenorizada, verifica-se que a distribuição da intensidade do campo de 

indução magnética, dada na figura 3.20, tem uma distribuição assimétrica, pois os barramentos 

encontram-se a 2 metros de altura. A intensidade máxima do campo de indução magnética transversal 

é de perto de 0.6 𝑚𝑇. De notar que os valores máximos eficazes para a intensidade do campo de 

indução magnética encontram-se a pouco mais de 1 metro no eixo z. 
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Figura 3.20 - Resultado da intensidade do campo de indução magnética na POR 

 

Quanto aos valores eficazes das correntes induzidas nesta nova topologia de rede (figura 3.21), a 

sua distribuição faz-se de forma mais homogénea ao longo de toda a POR (contribuindo para este facto 

a sua posição espacial em comparação com os barramentos). Contudo, apresenta uma intensidade 

mais elevada por volta do centro da rede, atingindo um máximo superior a 8A, onde o campo de indução 

magnética, tem os seus maiores valores. A temperatura neste caso tem um aumento de mais de 2ºC 

em regime estacionário (figura 3.22), ainda assim tal como no caso do PAR, este é um valor baixo em 

termos de aumento sendo facilmente controlável. 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que não há aquecimento nos painéis e nas portas 

em rede desta instalação em estudo, encontrando-se a instalação, bem dimensionada.  

 

Figura 3.21 - Resultado das correntes induzidas na POR 
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Figura 3.22 - Resultado termografia na POR 

3.2.2.    Estudos de sensibilidade 

Tendo em conta os resultados obtidos para os dados fornecidos da instalação da Central em estudo, 

torna-se importante o estudo dos limites para os quais a segurança para as pessoas, ou mesmo para 

efeitos de aquecimentos indesejados, é ultrapassado.  

Assim sendo, é necessário testar as variáveis que direta ou indiretamente estão relacionadas com 

estes fatores. Neste caso foi analisada a influência de diversos parâmetros como sejam: a distância 

entre os barramentos principais da Central, a distância dos barramentos à rede de proteção metálica, 

a dimensão de cada quadrícula da rede, o diâmetro dos condutores das redes, o efeito da existência 

de cobertura plástica/envernizada nos condutores da rede de proteção metálica e ainda diferentes 

materiais na constituição das redes metálicas. 

Considerou-se que estes são fatores e parâmetros que podem, todos eles, ser bastante importantes 

no dimensionamento das instalações, para obter soluções que visam a segurança e o seu devido 

funcionamento. 

Todos os estudos de agora em diante seguiram os anteriormente efetuados, ou seja, partem dos 

mesmos dados fornecidos, mas agora são modificados os parâmetros constitutivos, em cada estudo, 

consoante as necessidades.  
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3.2.2.1. Influência da distância entre barramentos 

O estudo aqui adotado para efeitos de simulação, consiste em fazer uma variação na distância entre 

barramentos (opção ‘db’ em AQ_Simu) de aproximadamente 0 metros, ou seja, assumindo os 

barramentos consecutivos entre si (desprezando as forças geradas entre eles e principalmente falhas 

de isolamento com disrupção do ar), até uma distância de 20m. 

No estudo realizado varia-se a distância entre os barramentos principais desde os 0 metros de 

separação até aos 20 metros (aproximadamente 50% mais que o comprimento total de cada 

barramento considerado).  

Os resultados apresentados têm em conta o valor eficaz máximo do campo de indução magnética e 

as exigências anteriormente propostas pela comissão internacional ICNIRP para uma exposição a 

radiação eletromagnética temporária. 

Como se pode verificar na figura 3.23, com o aumento da distância entre barramentos, o campo de 

indução magnética máximo sentido na vedação metálica, é cada vez maior. Este facto indicia um 

aumento das correntes induzidas provocadas nos mesmos e consequentemente um aumento do calor 

provocado. 

Como não poderia deixar de ser, ao efetuar este estudo, o valor limite para que tende o campo de 

indução magnética, é aproximadamente o valor que se obteria com apenas um barramento infinito e 

calculando o valor do campo para 0.9 metros de distância desde a sua origem.  

Assim sendo, através da lei de Ampère, deduzida para um condutor percorrido uma corrente 

uniforme, conforme a equação 𝐵 =
𝜇0𝐼

2𝜋𝑟
 é possível obter (teoricamente) o valor de campo de indução 

magnética de 𝐵 = 1,77 𝑚𝑇 que é precisamente o valor aproximado para que tende o campo de indução 

magnética máximo da figura 3.23. Com efeito, utilizando ainda o programa de cálculo AQ_Simu, para 

uma distância entre barramentos de 1000 metros obtém-se 𝐵 = 1,76 𝑚𝑇. 

 

Figura 3.23 - Influência da separação física entre barramentos no campo de indução magnética 
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Considerando novamente a POR, procede-se agora a uma simulação na qual se aumenta a distância 

entre os barramentos para os 100m. Com este aumento é esperado um aumento no valor máximo do 

campo de indução magnética e assim uma distribuição do campo de indução magnética transversal à 

superfície da rede também ele maior. Como se pode observar pela figura 3.24, o aumento no valor do 

campo de indução magnética proporcionou um aumento de quase 8% no valor máximo da temperatura 

verificada à superfície da rede metálica, tendo agora a temperatura máxima verificada sido de perto de 

24.3ºC.  

Este aumento na realidade, não é muito expressivo para efeitos de aquecimento. Como pode ser 

analisado nos testes seguintes, existem variáveis de maior influência direta. Ainda assim este não deixa 

de ser um fator importante no dimensionamento de qualquer instalação derivado principalmente ao 

fator de disrupção do ar e ocorrência de falhas elétricas. 

Outro fator sempre importante é a segurança das pessoas e como este fator implica um aumento nos 

valores de campo de indução magnética e em especial no valor máximo, é de prever que a distância 

seja a menor possível. 

 

 

Figura 3.24 - Dados e resultados POR para 100m de separação entre barramentos 
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3.2.2.2. Influência da distância da rede  

 

Para testar a influência da distância entre as redes metálicas e os barramentos principais, utilizou-se 

de novo a porta de rede metálica (POR). Neste caso, é de esperar que quanto mais afastada estiver a 

porta, menor será o seu aquecimento. 

Com efeito, o estudo foi realizado tendo em conta a distância fornecida de 0.9 metros, variando a 

distância de 0.001 metros a 2 metros, começando no pior caso em termos de aquecimentos com a 

porta no seguimento do barramento (0.001 metros de distância), até uma distância de 2 metros. Neste 

estudo faz-se de novo a ressalva de se desprezar as forças geradas entre os barramentos e a porta de 

rede e as falhas de isolamento com disrupção do ar. Os resultados encontram-se na figura 3.25. 

 

Figura 3.25 - Influência da distância da porta em rede de proteção metálica no campo de indução magnética 

 

A partir dos 0.6 metros de distância, é possível observar através da figura 3.25, que o valor eficaz 

máximo do campo de indução magnética já está a menos de 5% da sua maior intensidade, tal como 

seria de esperar. No sentido oposto, quando muito perto do barramento, dada a intensidade das 

correntes nominais ser elevada (8000A), o campo de indução magnética atinge valores próximos dos 

130mT o que é demasiado elevado para qualquer tipo de exposição humana.  

Considerando uma distância de 0.1 metros é interessante estudar o sistema do ponto de vista térmico 

e funcional, para ver que temperaturas é capaz de atingir, pois apesar de se tratar de algo não exequível 

do ponto de vista prático, do ponto de vista académico e térmico os resultados podem ser analisados. 

Assim sendo, encontram-se na figura 3.26 os dados introduzidos e os resultados. 
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Figura 3.26 - Dados e resultados da POR para uma distância de 0.1 metros 

Na figura 3.26 é possível ver que como resultados, se obtém uma temperatura máxima de perto de 

860ºC e potência dissipada por efeito de Joule com valores superiores a 470W. Isto é na verdade, 

derivado da proximidade aos barramentos principais da instalação.  

Esta variação ao nível da distância entre os barramentos e os elementos de proteção metálica revela-

se assim bastante importante pois provoca um elevado aumento nos valores de correntes induzidas e 

consequente temperatura.  

 

3.2.2.3. Influência da dimensão das quadrículas da rede de proteção  

Este parâmetro pode ter também um impacto considerável, no que diz respeito a aquecimentos 

gerados nas redes de proteção metálica, pois está intimamente relacionado com a quantidade de fluxo 

magnético que atravessa cada quadrícula da rede (maior secção). 

Ao diminuir o número de quadrículas, mantendo as dimensões da rede, aumenta-se a corrente gerada 

em cada troço da rede, o que por sua vez, origina uma maior dissipação de potência (para a mesma 

secção de condutor). 

Assim sendo, partindo das condições fornecidas anteriormente para o PAR na situação segundo o 

plano xz na Central em estudo, considerou-se um conjunto de 14 combinações para as quadrículas da 

rede, com um metro de comprimento por um metro de largura. Sendo que estas variam entre a já 

estudada 40x40, até um mínimo de 3x3 quadrículas.  

Os resultados obtidos apresentam-se nas figuras 3.27 e 3.28 e dizem respeito aos parâmetros da 

potência dissipada por efeito de Joule e ainda à temperatura máxima final verificada em regime 

estacionário na rede. 
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Dado o maior fluxo que atravessa cada quadrícula da rede metálica, na rede com um menor número 

de quadrículas, tanto as perdas por efeito de Joule, como a temperatura máxima, aumentam. Neste 

caso concreto, a temperatura sofre um aumento na ordem dos 10%. 

 

Figura 3.27 - Influência da dimensão das quadrículas da rede nas perdas por efeito de Joule 

 

Figura 3.28 - Influência da dimensão das quadrículas da rede na temperatura máxima à superfície do PAR 

3.2.2.4. Influência do diâmetro dos condutores da rede 

O diâmetro dos condutores que constituem as redes metálicas tem influência na resistência 

equivalente do material/sistema em questão. Assim sendo, tendo como base primeiramente o caso das 

redes de proteção metálicas, ao se aumentar o diâmetro dos condutores, existe uma diminuição na 

resistência total efetiva, o que leva a um aumento na corrente induzida em cada troço. 
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Postos estes factos, para efeitos de simulação procedeu-se à variação do diâmetro dos condutores 

da POR utilizada anteriormente para valores entre os 0.1mm a 10mm, e os resultados encontram-se 

nas figuras 3.29 e 3.30 para as perdas por efeito de Joule e para os valores de temperatura máxima na 

superfície. 

 

Figura 3.29 - Influência do diâmetro dos condutores nas perdas por efeito de Joule 

 

Figura 3.30 - Influência do diâmetro dos condutores na temperatura máxima 

Como se pode verificar também pelas figuras 3.29 e 3.30, o aumento do diâmetro dos condutores da 

POR, conduz a um aumento bastante significativo quer da temperatura máxima em regime estacionário 

(aumento de mais de 35%), quer das perdas por efeito de Joule. 
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3.2.2.5. Influência do revestimento com plástico envernizado dos 

condutores da rede  

 

Nos dias de hoje é recorrente e cada vez mais comum que as redes ditas eletrosoldadas utilizem 

uma cobertura plástica/envernizada com a finalidade de proporcionar um melhor acabamento, 

isolamento elétrico e proteção contra fenómenos de oxidação. Contudo, como demonstrado 

experimentalmente em 3.1. a existência desta cobertura, conduz a uma pior dissipação de calor e 

origina um aumento de temperatura no fio condutor. 

Neste sentido, é de esperar que para uma instalação, onde existam aquecimentos e consequente 

elevação de temperatura sentida nos condutores elétricos, com o passar do tempo, a parte exterior da 

camada de isolamento aqueça também ela em demasia. 

Com base na situação POR da Central em estudo, ativou-se a opção de cobertura 

plástica/envernizada dos condutores, tendo os resultados sido obtidos para os mesmos dados 

fornecidos como demonstra a figura 3.31. 

 

 

Figura 3.31 - Dados e resultados POR para a influência da existência de cobertura plástica/envernizada 

 

Como se pode verificar, os resultados são bastante semelhantes aos obtidos à superfície da rede 

sem cobertura plástica/envernizada, o que mostra que a utilização de uma cobertura neste caso pode 
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vir a ser considerada uma vantagem, nomeadamente pelo facto desta instalação não proporcionar 

aquecimentos nos condutores da rede metálica.  

Do ponto de vista térmico, o valor máximo de temperatura à superfície da rede metálica manteve-se 

praticamente inalterado, no entanto o essencial neste tipo de utilização é sobretudo do ponto de vista 

da proteção das pessoas e por protegerem os condutores metálicos de fenómenos de oxidação (caso 

da ferrugem em condutores de ferro).  

 

3.2.2.6. Influência do material que constitui a rede metálica 

 

No último caso de estudo, pretende-se testar a importância na seleção do material constituinte de 

cada rede ou porta, uma vez que este pode vir a ter um grande impacto na geração de calor por 

dissipação de potência via correntes induzidas. Este facto é verificado tendo em conta as diferentes 

características térmicas, magnéticas e elétricas de cada material. 

Para este estudo, tal como referido em 3.2. na seleção dos materiais constituintes no programa 

AQ_Simu, foram escolhidos os mais comuns dentro dos que são possíveis de constituir redes de portas 

metálicas. Na tabela 3.2 encontra-se uma comparação feita entre as propriedades dos diferentes 

materiais com ênfase na permeabilidade magnética e novamente na resistividade como tinha sido 

efetuado em 2.1.4.. 

 

Tabela 3.1 - Resistividade e permeabilidade magnética dos materiais 

Material 
Permeabilidade magnética 

relativa µ𝑟 = 
𝜇

µ0
  

Resistividade a 20ºC 
𝜌 [Ω 𝑚] 

Alumínio 1 2.82 × 10−8 

Cobre 1 1.70 × 10−8 

Ferro 5000 10.0 × 10−8 

Zinco 1 5.90 × 10−8 

 

Neste sentido, através da análise da tabela 3.2, é de prever uma maior depreciação no que toca a 

calor dissipado no Ferro já que a sua permeabilidade magnética é bastante superior às restantes, assim 

como a sua resistividade.  
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No estudo efetuado recorreu-se à POR de 3.3.1., onde, para as mesmas condições, se substitui o 

material da rede de proteção metálica por Alumínio, Cobre e Zinco. Os resultados têm por base a 

comparação da temperatura máxima verificada na sua superfície e ainda as perdas totais por efeito de 

Joule, que se encontram na tabela 3.3. Como se pode verificar, no Cobre e no Alumínio são verificados 

os maiores aumentos de temperatura e potência dissipada, resultante da combinação de baixa 

permeabilidade magnética e resistividade. 

 

Tabela 3.2 – Resultados simulação na POR para os diferentes materiais 

Material 
Perdas totais por efeito de 

Joule [𝑊] 
Temperatura máxima 

[°𝐶] 

Alumínio 17.8611 29.4816 

Cobre 28.1737 36.0630 

Ferro 4.8745 22.4655 

Zinco 8.0223 24.1156 
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4. Conclusão 

O objetivo deste trabalho conduziu à realização de um modelo térmico-magnético que permite 

determinar a intensidade e distribuição das correntes induzidas em redes e portas metálicas e as perdas 

por efeito de Joule. Com base nas perdas, o modelo térmico permite obter a distribuição da temperatura 

nesses elementos. Neste estudo fez-se também a análise dos valores máximos atingidos pelo campo 

e compara-se esses valores com os limites de exposição aos campos de indução magnética dados 

pelo ICNIRP. 

Na segurança das pessoas e da instalação deve ser requerido um nível de exigência bastante 

elevado e, por isso, deve ser implementado um estudo eficaz e concreto com vista à minimização de 

todos os potenciais fatores de possível perigo. 

Para o estudo de todas estas variáveis importantes, foi desenvolvido o software AQ_Simu que permite 

concluir, em termos de ambiente simulado, uma perspetiva singular sobre os efeitos a que quaisquer 

redes metálicas possam estar sujeitas, tendo em conta os valores de campo de indução magnética. 

Campo de indução magnética este que deve ser controlado com o propósito de evitar que atinja valores 

superiores aos referenciados pelo ICNIRP e com isto, garantir a segurança das pessoas e na 

instalação. 

Para os dados fornecidos, relativos à Central em estudo, é possível concluir que, em termos térmicos 

se encontra bem dimensionada, uma vez que as temperaturas máximas atingidas nos piores casos não 

ultrapassam os 13% da temperatura ambiente. Do ponto de vista do campo de indução magnética, os 

valores eficazes máximos são inferiores aos limites aconselhados pelo ICNIRP com exceção do PAR 

quando colocado sobre o plano xy.  

Neste trabalho, fez-se o estudo da influência, de diversos parâmetros constitutivos da instalação na 

temperatura atingida. Assim sendo, para cada um destes parâmetros pode-se tirar as seguintes 

conclusões: 

• No que diz respeito à distância entre os barramentos da Central em estudo, quanto maior for a 

distância entre os barramentos, maior o campo de indução magnética originado na rede de 

proteção metálica. O aumento da intensidade do campo conduz a maiores perdas por efeito de 

Joule na rede metálica e consequente aumento da temperatura; 

 

• Em termos da distância dos barramentos à rede de proteção metálica, como seria de esperar, 

uma diminuição desta distância, conduz a um aumento quer no campo de indução magnética 

máximo, quer na potência dissipada (e consequente aumento de temperatura); 

 

• Quanto à dimensão de cada quadrícula da rede, quando ela aumenta, origina um aumento nas 

correntes induzidas geradas que, por sua vez, estão diretamente relacionadas com o 

aquecimento nas redes metálicas. Pelo que é prejudicial em termos da segurança das pessoas 
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e na instalação que as redes possuam quadrículas de grandes dimensões. Neste sentido, evita-

se o aumento nas perdas por efeito de Joule e no aquecimento associado; 

 

• Considerando o diâmetro dos condutores das redes, também como seria de esperar, quanto 

maior for o diâmetro dos condutores, maiores serão as perdas por efeito de Joule. De facto, ao 

aumentar a secção dos condutores metálicos a resistência elétrica equivalente diminui, pelo 

que a corrente elétrica induzida aumenta. Como as perdas são proporcionais ao quadrado das 

correntes induzidas maior será o aquecimento; 

 

• A existência de cobertura plástica/envernizada nos condutores da rede de proteção metálica é 

um fator importante, promovendo um isolamento elétrico do condutor a fenómenos externos, 

onde neste caso podem até circular correntes elevadas (dezenas de Ampères). No entanto, a 

existência desta proteção conduz a um aumento da temperatura no interior do condutor 

(desvantagem). Ao existirem mais camadas para o efeito térmico nos condutores da rede e 

sendo a cobertura plástica considerada um isolante, esta solução apresenta vantagens para a 

segurança das pessoas e conservação do estado do material condutor; 

 

• A escolha dos materiais que constituem as redes de proteção metálicas é essencial e tem em 

conta todos os estudos aqui demonstrados, já que os influenciam diretamente. Assim sendo, 

devem prevalecer, como demonstrados neste estudo, materiais de elevada resistividade para 

inibirem a formação de correntes induzidas. Diminuem-se assim os aquecimentos gerados e 

ainda se aumenta a segurança das pessoas. 

 

  



53 
 

5. Trabalho futuro 

A proposta inicial deste trabalho foi cumprida e visava a modelação dos efeitos térmicos associados 

ao estudo térmico e magnético em rede metálicas, sempre com o preceito da segurança das pessoas 

e das instalações.  

Considerando este tema como importante na elaboração de qualquer estudo térmico primário e 

exclusivo, este trabalho pode evoluir ainda mais nesse sentido, tornando-se uma ferramenta essencial. 

Assim sendo, o estudo da otimização de cada fator que tem influência no comportamento térmico do 

sistema, modelado com vista ao encontro do melhor rácio de eficácia na instalação, nunca 

comprometendo a segurança das pessoas. 

Neste sentido, dada a evolução nos métodos de otimização é possível, neste caso, dada a corrente 

nominal dos barramentos principais, ser efetuado um estudo automático que produza resultados ao 

nível da eficácia de custo da instalação versus a segurança das pessoas e dos materiais. Estes valores 

automáticos estariam na base daqueles que aqui foram estudados, nomeadamente a distância entre 

barramentos, a distância às redes tendo em atenção o tamanho da quadrícula, secções e diâmetros e 

ainda coberturas plásticas/envernizadas. 

Este estudo pode ainda ser alargado aos mais diversos materiais de proteção mecânica como é o 

caso de por exemplo, portas metálicas em chapa POC que também estão presentes na central em 

estudo e sob incidência do campo de indução magnética provocado pelos barramentos (opção 

demonstrada no GUI do software AQ_Simu). 
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