
12º CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERÍA MECANICA
Guayaquil, 10 a 13 de Noviembre de 2015

MODELAGEM MATEMÁTICA DE CONECTORES TIPO CUNHA
ENCAPSULADOS: AVALIAÇÃO DO EFEITO DA PRESENÇA DA CAPA

POLIMÉRICA NO PROCESSO  DE DISSIPAÇÃO DE CALOR

Ferreira, R.A.M.1, Ferreira, W.M.2, Porto, M.P.3, Andrade, R.M.4

¹Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
r.ferreira102@hotmail.com

2 Programa de Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
willianm07@gmail.com

³Professor do Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
matheuspporto@demec.ufmg.br

³Professor do Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
rma@ufmg.br

Palavras chave: Transferência de calor, conectores encapsulados, modelagem térmica.

RESUMO

Em redes de distribuição, os invólucros são componentes fabricados de material polimérico (em geral,
polipropileno) que envolvem as conexões elétricas, conferindo proteção contra radiação solar, água, vento,
poeira e demais intempéries à que o conjunto possa estar sujeito durante situações normais de serviço. Nas
subestações de energia, os invólucros encontram maior aplicação na proteção de derivações do circuito, onde
normalmente são utilizados os conectores tipo Cunha. O aparente ganho protetivo conferido a uma conexão
encapsulada traz consigo a desvantagem pela dificuldade na dissipação da energia térmica gerada no interior da
conexão, em grande parte pela baixa condutividade térmica dos invólucros poliméricos. O objetivo desse
trabalho é apresentar um modelo térmico para avaliação da temperatura de conectores tipo cunha encapsulados
em função de condições típicas de serviço desse tipo de componente e avaliar o grau de sobreaquecimento
devido à presença da capa polimérica. A validação do modelo foi determinada a partir de um conjunto de
experimentos em bancada, para uma faixa de valores de corrente elétrica aplicada ao conjunto. Os resultados
mostram que existe um aumento da ordem de 20% na temperatura da conexão encapsulada em comparação com
a mesma conexão trocando calor livremente com o ambiente externo.
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INTRODUÇÃO

O aumento da demanda energética nacional nos últimos anos tem exigido dos órgãos gerenciadores do sistema
uma melhoria contínua da eficiência do transporte e fornecimento da energia elétrica no país. No setor de
distribuição de energia, a necessidade de uma manutenção confiável dos ativos vai além das questões básicas de
dimensionamento de equipe e avaliação de custos diretos envolvidos. A maximização da disponibilidade dos
equipamentos dentro de uma faixa de risco aceitável torna-se fundamental nesse processo [1].
Dentro das subestações de energia, as conexões elétricas estão presentes nos vários trechos onde o circuito
apresenta ramificações para alimentação de equipamentos ou outros subsistemas. Uma conexão elétrica bem
formada deve permitir a passagem ininterrupta de corrente através da superfície de contato entre os materiais
constituintes da junção, com o mínimo de perdas [2].
Algumas conexões em especial podem ser envolvidas por uma capa polimérica protetora capaz de isolar, em
parte, a conexão de efeitos prejudiciais do ambiente tais como chuvas, ventos e poeira. Sob esse ponto de vista, a
solução é válida, pois esses agentes externos podem realmente piorar a condição do contato elétrico, ocasionar
um aumento de resistência elétrica no conjunto e, consequentemente, aumentar a perda indesejável de energia
por Efeito Joule [3]. No entanto, o aparente ganho protetivo conferido a uma conexão encapsulada traz consigo a
desvantagem pela dificuldade na dissipação da energia térmica gerada no interior da conexão, em grande parte
pela baixa condutividade térmica dos invólucros poliméricos [4]. O objetivo desse trabalho é apresentar um
modelo térmico para avaliação da temperatura de conectores tipo Cunha encapsulados em função de condições
típicas de serviço desse tipo de componente e avaliar o grau de sobreaquecimento devido à presença da capa
polimérica.
Na Figura 1 está representada a configuração de montagem de uma conexão encapsulada. Os contornos da capa
protetora normalmente apresentam sulcos parcialmente preenchidos por um lubrificante e garras de fixação,
permitindo um melhor acoplamento entre as metades e dando uma característica auto selante ao conjunto. No
esquema também estão apresentados os mecanismos de transferência de calor que estão presentes e, portanto, na
modelagem matemática.

Fig. 1: Montagem de uma conexão tipo Cunha com encapsulamento.



MODELAGEM MATEMÁTICA

A modelagem do conjunto formado por conector e encapsulamento envolve um considerável número de
variáveis sendo que, por uma questão de organização dos cálculos, são definidas três superfícies de referência
onde é aplicado, para cada uma, o balanço global de energia: a superfície externa da conexão ( ), a superfície
interna do invólucro ( ) e, por fim, a superfície externa do invólucro ( ). As temperaturas associadas a cada
uma dessas superfícies são definidas como , e , respectivamente.
Um tratamento particular é dado à região interna do invólucro na qual a conexão se encontra, por formar uma
cavidade fechada. Em uma situação desse tipo o número de Rayleigh deve ser avaliado para quantificar os
efeitos da convecção em ambientes confinados, sendo que as temperaturas e o comprimento de referência
utilizado nos cálculos são diferentes das condições para convecção em escoamento externo [5].

= ( − ) ³ (1)
Onde é a distância entre as superfícies e . As propriedades do ar devem ser avaliadas na temperatura
correspondente à média aritmética de e .
Pela faixa de variação das temperaturas nesse problema e dada a pequena espessura de camada de ar , da ordem
de 5 , a condição de < 10³ é satisfeita. Estando o número de Rayleigh abaixo desse valor crítico
significa que as forças de empuxo não suplantam a resistência imposta pelas forças viscosas e, portanto, não há
advecção no interior da cavidade [6]. Assim, conforme já destacado na Figura 1, a transferência de calor da
superfície para a superfície se dá pelos mecanismos de condução e radiação.
A transferência de calor por radiação nessa região interna é tratada como uma troca radiante entre um par de
superfícies que constituem uma cavidade fechada, um caso essencialmente diferente da transferência em uma
superfície que interage com ambiente aberto. Para tanto, as superfícies e são consideradas isotérmicas,
cinzentas, difusoras e caracterizadas por fluxos radiativos uniformes. Como última consideração, a massa de ar
circundante está isolada do meio externo e se comporta como um meio não participante da troca de calor por
radiação. Para esse conjunto de condições, o resultado da troca líquida de radiação entre essas duas superfícies é
dado pela Eq. (2):

̇ , = −1 − + 1 + 1 − (2)
Onde é o fator de forma, o qual representa a fração da radiação que deixa a superfície e intercepta a
superfície . Suas respectivas emissividades são e .
Em particular, é assumida a troca radiante entre planos paralelos infinitos [7]. Sob essa hipótese, toda radiação
emitida por uma superfície é, necessariamente, interceptada na outra, fazendo com que o fator de forma
corresponda à unidade. Substituindo = 1 na Eq. (2), tem-se:

̇ , = −1 + 1 − 1 (3)
Onde = = nessa nova equação.
A modelagem específica da região confinada apresentada em conjunto com as equações básicas que descrevem a
geração de calor por Efeito Joule, Lei de Fourier para a condução e Lei de Resfriamento de Newton para
convecção [8] permitem a formulação completa do problema do aquecimento da conexão tipo Cunha com
encapsulamento. Dada a forte interdependência entre os mecanismos de transferência de calor, o cálculo da
temperatura em uma das superfícies de referência passa, inevitavelmente, pela determinação das outras duas.
Portanto, para avaliação de , e são necessárias três equações, as quais são obtidas a partir da aplicação de
um balanço global de energia em regime permanente nas superfícies , e como apresentado:

Superfície de controle : ̇ = ̇ , + ̇ , + ̇ , (4)
Superfície de controle : ̇ , + ̇ , = ̇ , (5)



Superfície de controle : ̇ , = ̇ , + ̇ , (6)
Onde:̇ = Taxa de geração de calor por Efeito Joule;̇ , = Taxa de dissipação de calor por condução para os cabos;̇ , = Taxa de dissipação de calor por condução para o ar confinado;̇ , = Taxa líquida de transferência de calor por radiação de para ;̇ , = Taxa de dissipação de calor por condução para o invólucro;̇ , = Taxa de dissipação de calor por convecção para o ambiente;̇ , = Taxa de dissipação de calor por radiação para o ambiente;

O conjunto das Eq. (4) a (6) é, de fato, um sistema de equações algébricas e não lineares, apresentando um forte
acoplamento entre as variáveis. A solução desse tipo de sistema requer aplicação de métodos numéricos. Para
esse problema em particular, foi utilizado a versão estendida para sistemas de equações do Método Iterativo
Linear (MIL) [9].

METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Os ensaios térmicos em laboratório consistiam de um circuito elétrico montado com uma fonte de corrente e a
amostra a ser analisada. Em uma visão mais detalhada, a Figura 2 mostra os equipamentos utilizados nos
ensaios:

Fig. 2: Equipamentos utilizados para os ensaios em laboratório.

1 – Amostra a ser ensaiada com termopares (tipo K) fixados em sua superfície.
2 – Termocâmera FLIR SC660.
3 – Fonte de corrente LET-1000-RD, EuroSMC.
4 – Módulo de aquisição Agilent, modelo 34490A interligado ao computador.
5 – Termopares (tipo K) fixados na superfície do conector e cabo de alumínio.
6 – Cabo condutor de alumínio, com 170 mm² de secção reta.
7 – Cabos condutores com isolamento de borracha.
8 – Termo-higrômetro de bancada.



Cada ensaio de corrente programado consistia em uma medição inicial de resistência elétrica do componente
através de um microohmímetro, ajuste da fonte de corrente para o valor desejado e registro de temperatura
através de termopares fixados, além de termogramas periódicos. Através desses dados, o processo de
aquecimento da amostra era monitorado até o completo estabelecimento do regime permanente (o qual
demandou aproximadamente 90 minutos). Ao fim do ensaio, o circuito era desligado, aguardava-se o
resfriamento das partes até a temperatura ambiente, para então realizar a repetição do procedimento para uma
nova corrente de ajuste. O processo descrito foi executado para um corrente inicial de 100 A com incrementos de
50 A a cada novo ensaio até 450 A.
Para esse tipo de ensaio, além do termopar fixado junto à superfície da conexão na região confinada, foi
posicionado um segundo termopar em contato com a superfície externa do invólucro, de forma a acompanhar a
evolução de temperatura nas duas regiões e posteriormente confrontar com as estimativas do modelo.

ANÁLISE DE INCERTEZAS

O modelo matemático por balanço de energia desenvolvido foi concebido para determinar a temperatura teórica
que as conexões elétricas apresentarão como resposta a um conjunto de condições impostas em seu
funcionamento. Para a determinação dessa temperatura, as estimativas teóricas do modelo matemático não são
constituídas de um valor único e inquestionável. Todos os parâmetros de entrada utilizados no modelo são
oriundos basicamente de duas fontes: ou foram obtidos por uma medição experimental ou são valores de
referência adotados, sendo que para qualquer caso existe uma parcela de dúvida acerca do valor utilizado.
Isso significa que a cada variável fornecida ao modelo estará associada uma incerteza ( ) e existirá um
mecanismo de propagação de incertezas dentro dos cálculos que conduzirá a uma incerteza combinada para a
variável de saída ( ). Essa relação é representada pela Eq. (7) [10]:

( ) = ( ) + 2 ( ) , , (7)
Onde, = é o coeficiente de sensibilidade da função em relação a ;

, = Coeficiente de correlação entre as variáveis e .

A seguir, uma breve descrição sobre como foram estimadas as incertezas de cada parâmetro utilizado no cálculo
das temperaturas na superfície do conector e do encapsulamento:

Área superficial: A geometria irregular das amostras foi avaliada a partir de simplificações. A
incerteza da estimativa do valor da área superficial depende do grau de
simplificação geométrica empregado. A incerteza expandida admitida será de
10% do valor total e o número de graus de liberdade, infinito.

Propriedades termofísicas: Em geral, as conexões são fabricadas com uma liga de 99,0% de alumínio e
adições de outros elementos como cobre e estanho. Para fins de cálculo, admite-
se as propriedades do alumínio puro. Para o encapsulamento, serão admitidas
propriedades termofísicas típicas dos plásticos. A incerteza expandida será de
10% do valor tabelado e infinitos graus de liberdade.

Emissividade: A emissividade depende tanto do material como também da condição na
superfície do corpo de prova (rugosidade superficial, presença de revestimentos,
etc.). Valores adequados para a superfície das amostras foram obtidos por
método comparativo com uma superfície de referência. Pela dispersão dos
dados, admite-se uma incerteza expandida de 0,1 (em termos absolutos) e
infinitos graus de liberdade.



Corrente: Em decorrência da flutuação do valor de corrente ajustado na fonte de corrente,
será admitida uma incerteza expandida de 10% do valor utilizado durante o
ensaio, com infinitos graus de liberdade.

Resistência elétrica: A incerteza de medição de resistência elétrica com o microohmímetro foi
tomada como o desvio padrão do conjunto de 5 medições sucessivas com o
equipamento, multiplicado pelo coeficiente t-Student correspondente. O número
de graus de liberdade nesse caso é 4.

Temp. ambiente: Consta nas especificações do fabricante do termo-higrômetro utilizado que o
equipamento apresenta para medição de temperatura, uma precisão de ±0,8 ° .
Esse valor será tomado como incerteza expandida, com infinitos graus de
liberdade associados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os valores obtidos experimentalmente de temperatura da superfície da conexão e do encapsulamento para
diferentes níveis de geração térmica foram comparados com os valores de temperatura calculados para as
mesmas regiões segundo o modelo teórico de balanço de energia (com as respectivas incertezas associadas). Os
dados em regime permanente para ensaio térmico realizado em laboratório para um conector tipo cunha
encapsulado com resistência elétrica de 60 estão reunidos na Figura 3.

Fig. 3: Comparação entre os valores teóricos e experimentais para as temperaturas de estabilização obtidas para a
superfície da conexão elétrica e para a superfície do invólucro.

Os resultados da aplicação desse modelo matemático comparados às medições realizadas na bancada de
experimentação mostram que o modelo, de forma geral, representa bem o comportamento em regime
permanente da amostra dentro da faixa de corrente utilizada no ensaio. O desvio médio do modelo em relação às
medições foi, tanto para a temperatura interna do conector quanto para a temperatura na superfície externa do
invólucro, próximo a 15%. Observa-se também que o valor da diferença de temperatura entre invólucro e
conexão aumenta de forma não linear com a corrente elétrica aplicada.
Vale ressaltar que o modelo matemático desenvolvido para os conectores encapsulados parte da premissa de uma
condição de simetria do problema que efetivamente só pode ser aplicada se o conjunto estiver na posição
vertical. Em uma posição diferente desta, a recirculação de ar por variações de massa específica não gera termos
equivalentes de transferência de calor entre o conector e as faces superior e inferior do invólucro.
Nesse estudo, durante a resolução do sistema de equações foi feita primeiramente uma verificação, através do
número de Rayleigh, acerca da importância relativa do processo de convecção em ambiente confinado
comparado à difusão de calor pela camada de ar. Conforme mencionado anteriormente, o problema dos
conectores encapsulados em especial apresenta números de Rayleigh bastante baixos, fazendo com que os efeitos
de recirculação de ar sejam mitigados. Para resolver problemas similares de transferência de calor em ambientes
fechados, recomenda-se que sempre seja feito esse tipo de avaliação.



Assumindo validado o modelo matemático frente aos resultados experimentais, foi possível realizar uma
avaliação do efeito que a presença do encapsulamento confere a uma conexão elétrica. A Figura 4 indica os
valores obtidos, via modelo, das temperaturas estabilizadas em convecção natural na superfície da conexão tipo
Cunha, com e sem encapsulamento.

Fig. 4: Temperaturas estimadas pelo modelo para uma conexão tipo Cunha, 160 , com e sem invólucro.

As temperaturas de estabilização claramente se distanciam na medida em que a corrente aumenta, sendo a
temperatura das conexões com invólucro, em média, 20% maiores. Ao fazer as simulações com o valor da
corrente entre 100 e 250 A, o comparativo entre as temperaturas das conexões com e sem o invólucro apresenta
variação inferior a 10°C. Já a diferença entre as temperaturas com o valor de corrente a partir de 450 A chega a
ser superior a 25°C. Pode-se inferir que o invólucro interfere consideravelmente na transferência de calor da
conexão como meio, o que consequentemente acelera o seu processo de degradação.

CONCLUSÕES

Neste trabalho foi elaborado um modelo matemático para avaliação do processo térmico de aquecimento de
conectores elétricos tipo Cunha, com encapsulamento. Os ensaios térmicos realizados em diferentes níveis de
geração térmica geraram uma base de dados para comparação com as estimativas teóricas e verificação da
representatividade do modelo frente ao problema real. Através dos resultados obtidos, foi verificado que a
diferença de temperatura entre a superfície da conexão confinada e a superfície externa do invólucro aumenta de
forma não linear com a corrente imposta sobre o conjunto. Além disso, o modelo matemático mostra que existe
um aumento da ordem de 20% na temperatura da conexão encapsulada em comparação com a mesma conexão
trocando calor livremente com o ambiente externo.
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UNIDADES E NOMENCLATURA

área ( ²)
aceleração da gravidade ( / ²)
espessura da camada de ar no interior do invólucro ( )
taxa de transferência de calor (W)
número de Rayleigh (adimensional)
temperatura média ( )
incerteza padrão
incerteza padrão combinada
difusividade térmica ( ²/ )
coeficiente de expansão térmica ( )
emissividade (adimensional)
viscosidade cinemática ( ²/ )
constante de Stefan-Boltzmann ( / ² )


