
Resumo 

A estrutura da presente dissertação reflete aproximadamente a forma como decorreram, ao longo do 

tempo, os trabalhos de investigação em que a mesma se fundamenta.  

Assim, e após este CAPíTULO I, o CAPíTULO II é dedicado à descrição pormenorizada dos aspectos 

construtivos de transformadores secos de enrolamentos moldados, com particular ênfase para 

aqueles que mais directamente influenciam o funcionamento térmico destas máquinas. Neste mesmo 

Capítulo são ainda aprofundadas as origens das perdas e analisadas as consequências que trazem 

para o funcionamento de tais máquinas e para a sua exploração.  

O CAPíTULO III destina-se a fixar definições para as grandezas ou entidades físicas mais relevantes 

no âmbito do presente trabalho, a estabelecer as equações gerais que regem os fenómenos de 

transferência de calor em máquinas eléctricas e a explorar as simplificações que nessas equações 

podem ser introduzidas, numa óptica da sua inserção nos estudos que se pretendem realizar.  

No CAPíTULO IV, além da apresentação dos fundamentos do Método dos Elementos Finitos, são 

justificadas as razões que presidiram à sua escolha. Também nesse Capítulo são desenvolvidos, 

desde as equações estabelecidas no Capítulo anterior, os algoritmos completos para uma fácil 

implementação computacional daquele método na resolução de problemas de condução térmica em 

meios bidimensionais ou axissimétricos, em regime permanente. Entre outras, as condições de 

fronteira consideradas incluem os efeitos de convecção e radiação térmica. Além disso, no Capítulo 

IV desenvolvem-se procedimentos próprios para a determinação de várias grandezas derivadas da 

solução de cada problema, com são o ponto mais quente do respectivo domínio, a temperatura média 

de uma região arbitrária do mesmo, o vector fluxo térmico e a quantidade de calor transferido através 

de uma superfície. São ainda apresentados os programas de computador implementados e é descrita 

a sua aplicação à resolução de diversos problemas para os quais existe uma solução analítica.  

O CAPíTULO V é destinado ao desenvolvimento do modelo térmico de transformadores secos de 

enrolamentos moldados, válido para a análise de regimes permanentes. São investigadas e 

discutidas as várias hipóteses simplificativas consideradas na elaboração de tal modelo, bem como 

se apresenta um conjunto vasto de resultados que foi possível obter a partir da simulação 

computacional, baseada no modelo desenvolvido, do funcionamento térmico de transformadores de 

características eléctricas e configurações geométricas diversas. Pela comparação destes resultados 

com os dados de ensaio laboratorial, é investigada a importância da radiação entre superfícies 

interiores dos enrolamentos de uma mesma fase ou entre superfícies externas de enrolamentos de 

fases distintas, bem como se analisam as consequências, sobre o comportamento térmico dos 

transformadores estudados, do uso de enrolamentos de baixa tensão em folha. Adicionalmente, à luz 

do projecto global das máquinas estudadas, são discutidas algumas das regras a que deve obedecer 

o projecto de transformadores secos de enrolamentos moldados, com vista à melhoria das suas 

condições de funcionamento térmico.  



O CAPITULO VI serve de complemento ao anterior já que estende a aplicação do modelo 

desenvolvido ao estudo de regimes de funcionamento térmico transitório. Neste contexto, são 

estudados e comparados através da sua experimentação numérica vários métodos de integração no 

tempo da equação diferencial que, matematicamente, descreve tais regimes, bem como se 

introduzem modificações num deles, visando a melhoria das respectivas características, o que é 

conseguido e comprovado. Utilizando então o método de integração seleccionado, naquele Capítulo 

procede-se à simulação do comportamento térmico em regime transitório de um transformador, para 

duas situações de funcionamento eléctrico da máquina próximas das circunstâncias normais da sua 

exploração. Desse estudo, extraem-se, então, conclusões à cerca da da utilidade do modelo 

desenvolvido e das informações que o mesmo proporciona.  

O CAPíTULO VII, o último deste trabalho, é destinado à apresentação das conclusões que os estudos 

realizados permitiram retirar e ao estabelecimento de possíveis vias de desenvolvimento de trabalho 

futuro.  

Esta dissertação inclui ainda um conjunto de ANEXOS, ordenados numericamente e mencionados ao 

longo do corpo principal da mesma. Possui também um íNDICE e uma BIBLIOGRAFIA na qual se 

encontram identificadas as várias referências bibliográficas citadas na presente dissertação.  


