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Resumo - Os profissionais de manutenção, em especial os que utilizam termografia, realizam o ensaio baseando-

se nos manuais de fabricantes de termovisores[4], os quais são ineficientes para casos não triviais levando a 

resultados errôneos [6], assim faz-se presente a necessidade de uma regulamentação para tais situações. Este 

trabalho apresenta um modelo para o comportamento das temperaturas de conexões de condutores em paralelo 

em instalações elétricas de baixa tensão, quando uma dessas conexões apresenta não conformidades. A corrente 

elétrica ao percorrer a conexão com mau contato provocará um aquecimento maior, implicando em temperatura 

maior, sendo este o principal sintoma monitorado na atividade de manutenção preditiva por análise termográfica. 

Entretanto, para condutores em paralelo a divisão de corrente entre eles não mais será equilibrada no caso de não 

conformidade em uma das conexões. Tal combinação, distribuição desigual de corrente e resistências de contato 

diferentes, podem levar a aquecimentos e temperaturas não esperados quando considerados os métodos usuais de 

análise e diagnóstico.  
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Abstract – Maintenance professionals in particular those who use termography, peform the test based on the 

manufacturers manuals thermal images[4], which are inefficient for non-trivial cases leading to false results[6], 

so it’s necessary regulation for such situations. This study presents a model for the behavior of the temperatures 

of conductors in parallel connections in low voltage electric installations, when one of these connections has 

nonconformities. The electric current in traversing a connection with poor contact will cause further warming, 

implying a greater temperature, which is the main symptom monitores impredictive maintenance activity by 

thermograph analysis. However, for conductors in parallel current division between them is no longer balanced 

in the case of non-compliance of the connections. This combination, unequal distribution of power and different 

contact resistances can lead to overheating and temperatures not expected when considering the usual methods of 

analysis and diagnosis. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho descreve o comportamento de um mau contato mediante variação da 

temperatura superficial da conexão, que pode ser obtida através de uma câmera termográfica, 

e com esta se obter um modelo matemático que indique o comportamento da falha; que será 

comprovado mediante ensaio. Através desse modelamento matemático e de experimento 

controlado, mostrou-se que os protocolos tradicionais de análise termográfica de instalações 

elétricas podem levar a conclusões errôneas, eventualmente indicando necessidade de 

manutenção em conexões conformes e diagnosticando conexões não conformes como 

saudáveis, podendo levar a manutenções corretivas inócuas.  

Tal situação se mostra presente em circuitos trifásicos onde cabos em paralelo de uma 

mesma fase podem eventualmente apresentar sintoma de falha diferente dos padrões usuais, 

visto que se houver alguma falha do tipo mau contato onde a ordem de grandeza de sua 

impedância for comparável à da carga, a corrente elétrica terá maior intensidade no cabo cujas 



 

 

conexões estão sãs. Desse modo, o cabo com conexões defeituosas não apresentaria elevados 

valores de temperatura, levando a um diagnóstico equivocado. 

A Figura 1 mostra a situação de uma instalação elétrica trifásica com dois condutores 

por fase. Nota-se que na fase mais à direita, um condutor está sensivelmente mais aquecido 

que o outro. Este é o caso um exemplo da situação estudada neste artigo, onde o diagnóstico 

de apontar o condutor mais aquecido como defeituoso pode ser errôneo. 
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Figura 1: Instalação elétrica trifásica com dois condutores por fase, apresentando 

sobretemperatura em um condutor. Cortesia: Aderaldo Calente. 
 

Diagnósticos equivocados podem permitir que instalações elétricas com falha em 

andamento continuem operando com status de condições conformes, apresentando 

posteriormente paradas inesperadas, comprometendo a continuidade de operacional da planta.                                           

O diagnóstico ainda pode indicar falha em partes que em verdade estariam conformes, 

fazendo com que os serviços de manutenção sejam inócuos, desperdiçando recursos e 

diminuindo a disponibilidade operacional. 

Viu-se então a necessidade de novos estudos quanto aos sintomas térmicos de 

equipamentos elétricos que operam sob falha, de modo a entender melhor o comportamento 

do aquecimento de conexões de condutores em paralelo. 

Desse modo, foram desenvolvidos modelos matemáticos de circuitos alimentadores 

com dois condutores por fase, considerando as características da fonte, da carga, da linha de 

alimentação e dos contatos. 

 

 

METODOLOGIA 

 No problema a ser analisado, foi utilizado o modelo mostrado na Figura 2. Tal 

modelo tem a vantagem de ser simples, pois só há um circuito monofásico com dois 

condutores por fase, e representa qualquer circuito polifásico, visto que a distribuição de 

corrente nos condutores de cada fase tem as mesmas características em ambos os casos. Além 

disso, se necessário for, o modelo poderá ser generalizado, expandido, para casos em mais de 

dois condutores por fase, visto que a distribuição de corrente entre condutores em paralelo 

continuará sendo calculada da mesma maneira que, no caso, foi através de divisor de corrente. 



 

 

 

Figura 2: Modelo do circuito elétrico com dois condutores por fase e suas conexões 

 

A partir do modelo da Figura 3, aplicando técnicas de análise de circuitos elétricos, 

chegou-se às seguintes equações para as correntes elétricas e potências dissipadas em cada 

conexão: 
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 Aplicando a Lei de Stefan-Boltzmann [1] através da equação (1), obteve-se a relação 

entre as temperaturas absolutas do bom e do mau contato expressa na equação (2). 
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As simplificações que culminaram na Equação (5) foram possíveis devido às seguintes 

considerações: 

 As duas conexões dos condutores em paralelo são confeccionadas com peças e 

métodos semelhantes, portanto possuiriam a mesma área de dissipação de calor, bem como 

possuiriam a mesma emissividade; 

 As duas conexões estariam submetidas à mesma temperatura ambiente. 

A Equação (2) demonstra que a relação entre as temperaturas absolutas das duas 

conexões depende das resistências dessas conexões e da impedância de linha. Ou seja, a 

proporção da distribuição de corrente em cada condutor e, por conseguinte, a dissipação de 

potência e a temperatura das conexões dependem somente das impedâncias dos ramos 

analisados, como já era esperado na definição das variáveis independentes.  
 

 

Gráfico 1: Relação entre as temperaturas do bom contato e do mau contato em função 

 



 

 

Foi analisado o caso de uma instalação elétrica de baixa tensão, onde a impedância da 

linha tem efeitos resistivos muito maiores que os efeitos indutivos, tipicamente uma ordem de 

grandeza maior. Assim, será considerado apenas o valor resistivo da linha. 

Para produção de resultados com boa abrangência, foram adotados os seguintes valores 

para obter-se resultados de comportamento dos circuitos: 

 

Tabela 1. Valores do ensaio 

 

Impedância de linha 0,41 Ohm 

Resistência de bom contato 0,15 Ohm 

Resistência de mau contato Varia de 0,15 a 2,20 Ohm 

 

Para realizar o ensaio em laboratório, os seguintes procedimentos foram adotados: 

 A tensão da fonte foi mantida constante durante todo o ensaio; 

 Foram evitadas correntes de ar sobre os elementos do circuito; 

 Para simular conexões, foram empregados resistores de iguais dimensões e 

materiais, buscando que tenham mesmas emissividades e áreas de dissipação de calor. 

Os resistores tinham precisão de 5%; 

 Corrente e tensão elétricas foram medidas com instrumento alicate 

amperímetro com precisão de 1,5 % 

 Imagens termográficas das conexões simuladas foram feitas com termovisor de 

2% de precisão; 

 Medição de resistências elétricas e impedâncias com ponte digital LCR 

apresentando imprecisão de 0.5%. 

Durante o ensaio, foram adotadas as seguintes considerações: 

 A corrente elétrica que fluía pelos cabos era da ordem de 10% de sua 

ampacidade, tornando sua variação de resistência devido a aquecimento desprezível; 

 A resistência da conexão simulada era caso a caso calculada, a partir de sua 

temperatura, pois o componente utilizado era resistor de alumínio com invólucro de 

cimento de silicone. 

 

 

RESULTADOS 

O gráfico 2 mostra a variação da temperatura de bom  e a de mau  contanto com o 

aumento da resistência de mau contato, tais dados de temperatura foram obtidos através das 

imagens do experimento, ressaltasse que os pontos de temperatura coletados são sempre os 

máximos de cada imagem[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 2: Relação entre a temperatura do bom contato e do mau contato, em função da 

resistência de mau contato 

 

Analisando, agora, o gráfico propriamente dito, nota-se que: 

 Para valores de resistência de mau contato até aproximadamente 1 pu, à medida que o 

mau contato aumenta (de valor de resistência ôhmica), sua temperatura também 

aumenta em relação à temperatura do bom contato; 

 Para valores de resistência de mau contato acima de 1 pu, aumentando seu valor, a 

temperatura do bom contato começa a crescer a taxa acima da taxa de crescimento da 

temperatura de bom contato; 

 Para elevados valores de resistência de mau contato, tendendo a uma ordem de 

grandeza acima da resistência da linha, a temperatura do bom contato se torna maior 

que a temperatura do mau contato. 

Esta última situação é a que pode levar a diagnósticos equivocados se forem aplicados os 

critérios tradicionais. 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Este trabalho desenvolveu um modelo que representa uma instalação elétrica com 

condutores em paralelo que propicia o estudo do comportamento das temperaturas de suas 

conexões quando uma dessas conexões apresenta mau contato. 

Tal modelo demonstrou que há situações em que a conexão defeituosa, ou seja, com 

mau contato, pode apresentar temperaturas inferiores às temperaturas da conexão conforme, 

situação prática já vivenciada conforme demonstrado na Figura 1. 

Instalações elétricas nessas condições específicas, quando analisadas através de 

inspeção termográfica, podem sofrer diagnósticos equivocados que, por exemplo, planeje 

manutenção corretiva para conexões em condições conformes e que sugira continuidade 

operacional para conexões defeituosas. 

Este trabalho prossegue no sentido de estabelecer parâmetros que auxiliem o 

profissional de manutenção a diagnosticar corretamente instalações elétricas escopo deste 

trabalho. 
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