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Resumo 

O motor elétrico, dada a sua expressiva presença nos ambientes doméstico e industrial, 

apresenta-se como um elemento de extrema importância para progressiva melhoria, de modo a 

que este seja cada vez mais eficiente, potente e compacto.  

A eficiência energética é um dos temas da atualidade como será do futuro, pois cada vez 

mais existe uma busca pela melhoria de cada equipamento que realize transformação de ener-

gia. Com base nesta perspetiva, o sistema de isolamento do motor elétrico é um fator importante 

que contribui também para o desempenho energético do motor. 

Este trabalho aborda o sistema de isolamento de estatores de média e alta tensão, bem 

como os ensaios realizados em curso de fabrico. Dado o acompanhamento presencial dos pro-

cessos de fabrico e ensaios, este trabalho possui uma componente de resultados prática /expe-

rimental, ao qual foram utilizadas bobinas de teste para a realização de ensaios dielétricos. 

Para avaliação da qualidade da impregnação, é apresentado neste trabalho o ensaio de descargas 

parciais que, apesar da sua complexidade de análise, foi executado em estatores em curso de 

fabrico e bobinas de teste para avaliação de resultados. 

Como componente adicional ao trabalho, uma etapa do processo de VPI foi analisada 

de modo a ser otimizada, através do uso de dois estatores de teste instrumentados para o ensaio. 

Palavras-chave: isolamento, impregnação, descargas parciais, estator, capacidade 
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Abstract 

The electric motor, given its expressive presence in domestic and industrial environ-

ments, is an element of extreme importance for progressive improvement, so that it is increas-

ingly efficient, powerful and compact. 

Energy efficiency is one of the topics of the present day as it will be of the future, as 

more and more is a search for the improvement of each equipment that performs energy trans-

formation. Based on this perspective, the electric motor insulation system is an important factor 

that also contributes to the motor energy performance. 

This work deals with the insulation system of medium and high voltage stators as well 

as the tests carried out in the course of manufacture. Given the on-site monitoring of manufac-

turing processes and tests, this work has a practical / experimental results component, to which 

test coils were used to perform dielectric tests. In order to evaluate the quality of the impregna-

tion, the partial discharging test is presented, which, despite its complexity of analysis, was 

performed in stators in the process of manufacture and test coils for evaluation of results. 

As an additional component to the work, one step of the VPI process was analyzed in 

order to be optimized through the use of two test stators instrumented for the assay. 

Key words: insulation, impregnation, partial discharges, stator, durability 





xiii 

Índice 
Índice de Figuras .................................................................................................................... xvii 

Índice de Tabelas .................................................................................................................... xxv 

Lista de Acrónimos e Abreviaturas ...................................................................................... xxvii 

Nomenclatura ...................................................................................................................... xxviii 

1. Introdução ........................................................................................................................... 1 

1.1. Objetivos e Estrutura da Dissertação ........................................................................... 1 

1.2. Contextualização Histórica .......................................................................................... 2 

1.3. O Motor Elétrico .......................................................................................................... 6 

1.3.1. Constituição do Motor de Indução ....................................................................... 7 

1.3.1.1. Estator ............................................................................................................... 9 

1.3.1.2. Capacidade de um estator ............................................................................... 16 

2. Isolamento, Impregnação e Ensaios a Estatores de Média e Alta Tensão ....................... 17 

2.1. Isolamento de estatores .............................................................................................. 18 

2.1.1. Fita de mica ........................................................................................................ 26 

2.1.2. Fitas condutoras e semicondutoras ..................................................................... 29 

2.1.3. Verniz ................................................................................................................. 32 

2.1.4. Resinas de Poliéster e de Epóxi .......................................................................... 32 

2.2. Bobinagem de Média Tensão: Enrolamento e Isolamento de bobinas ...................... 33 

2.2.1. Etapas do processo de bobinagem e isolamento ................................................ 34 

2.3. Deterioração do Sistema de Isolamento .................................................................... 40 

2.3.1. Fadiga térmica .................................................................................................... 40 

2.3.2. Ciclo de carga ..................................................................................................... 41 

2.3.3. Fixação inadequada ............................................................................................ 41 

2.3.4. Enrolamentos soltos ........................................................................................... 42 

2.3.5. Descargas elétricas na ranhura do estator .......................................................... 42 

2.3.6. Contaminação de Enrolamentos ......................................................................... 43 



 

xiv 

 

2.3.7. Espaçamento mais reduzido ............................................................................... 44 

2.4. Processos de Impregnação de Estatores .................................................................... 45 

2.4.1. Processos de Impregnação de Estatores de Baixa Tensão ................................. 47 

2.4.2. Processos de Impregnação de Estatores de Média e Alta Tensão ...................... 48 

2.4.2.1. Impregnação por VPI ...................................................................................... 48 

2.5. Ensaios de avaliação .................................................................................................. 50 

2.5.1. Medição da Capacidade ..................................................................................... 51 

2.5.2. Medição da Resistência de Isolamento .............................................................. 52 

2.5.3. Índice de Polarização ......................................................................................... 57 

2.5.4. Rigidez Dielétrica (HIPOT) ............................................................................... 60 

2.5.5. Medição do Fator de Dissipação, tg(δ) .............................................................. 62 

2.5.6. Ensaio de Descargas Parciais ............................................................................. 65 

2.5.6.1. Aparelhagem - Deteção de Descargas Parciais .............................................. 73 

3. Ensaios de Avaliação Práticos e Resultados .................................................................... 77 

3.1. Surge Test .................................................................................................................. 78 

3.2. Medição da Capacidade das bobinas e estatores ....................................................... 81 

3.3. Medição da tg(δ) das bobinas e de estatores ............................................................. 96 

3.4. Descargas parciais ..................................................................................................... 99 

3.4.1. Medição de Descargas Parciais a bobinas de média tensão ............................. 117 

3.5. Ensaios de Rigidez Dielétrica, RI, tg(δ) e DP a bobinas de teste ............................ 122 

3.6. Processo de VPI em curso de fabrico ...................................................................... 129 

4. Conclusões ..................................................................................................................... 137 

Referências ............................................................................................................................. 141 

Anexo A - Ensaios Térmicos de Estatores em Estufas ...................................................... 149 

Anexo B - Medição a dois ou quatro fios .......................................................................... 163 

Anexo C - Tabela Síntese Geral das bobinas ensaiadas .................................................... 167 

Anexo D - Tabela Síntese Geral dos ensaios de Descargas Parciais às bobinas ................ 169 



xv 

Anexo E - Medição da capacidade em bobinas de Média Tensão: Avaliação da Influência 

dos cabos soldados, para possibilitar a medição em tempo real na cuba de VPI. .................. 171 

Anexo F - Ensaios de Descargas Parciais realizados a estatores em curso de fabrico ...... 175 





xvii 

Índice de Figuras 

Figura 1.1 - Cronologia de evolução do motor elétrico (adaptada) [1]. ..................................... 3 

Figura 1.2 - Evolução da relação peso-potência  dos motores de indução do fabricante AEG [1].

 .................................................................................................................................................... 4 

Figura 1.3 - Principais defeitos encontrados em MIT [11] (adaptada). ..................................... 5 

Figura 1.4 – Constituição externa e interna de um motor de indução da WEG [19]. ................ 7 

Figura 1.5 – Rotor em gaiola de esquilo, com anéis de curto-circuito em cobre. ...................... 8 

Figura 1.6 - Esquema de apresentação da medição da cota H [5]. ............................................. 9 

Figura 1.7 - Estator de motor de 6kV, de 1.8MW. ................................................................... 10 

Figura 1.8 - Tipos de ranhuras do estator de baixa tensão: aberta, semifechada e fechada [12].

 .................................................................................................................................................. 10 

Figura 1.9 - Forma de uma ranhura comum de um estator de média tensão. .......................... 11 

Figura 1.10 – Vistas de uma reglete magnética inserida na ranhura. ....................................... 11 

Figura 1.11 - Reglete magnética de estator de média tensão. .................................................. 12 

Figura 1.12 - Corte transversal (à esquerda) e corte de parte reta e desenvolvente de bobina de 

Média Tensão (à direita). ......................................................................................................... 13 

Figura 1.13 - Formato de uma bobina de média tensão após a sua expansão. ......................... 13 

Figura 1.14 - Estator de média tensão, em fase de bobinagem. ............................................... 14 

Figura 1.15 - Esquema das forças magnéticas que as duas bobinas exercem [4] (adaptada). . 15 

Figura 2.1 - Circuito equivalente do isolamento elétrico entre um condutor e a massa [34] 

(adaptada). ................................................................................................................................ 19 

Figura 2.2 - Classes térmicas e temperaturas máximas admissíveis para cada uma [37]. ....... 23 

Figura 2.3 – (a) Corte lateral e transversal (b), de uma bobina do estator e constituição do 

sistema de isolamento (adaptada) [40]. .................................................................................... 24 

Figura 2.4 - Constituição geral de bobina, ou bobina. ............................................................. 25 

Figura 2.5 – Posição de bobinas já inseridas no bloco estator. ................................................ 26 

Figura 2.6 - Substrato da fita de mica: a) esquema representativo; b) fibra de vidro constituinte; 

c) camada de mica. ................................................................................................................... 27 

Figura 2.7 - Rolo de fita de mica. ............................................................................................. 28 

Figura 2.8 - Processo automatizado de colocação da fita de mica na parte reta da bobina. .... 28 

Figura 2.9 - Fita condutora, para aplicação na parte reta da bobina. ....................................... 29 



 

xviii 

 

Figura 2.10 - Fita condutora aplicada na parte reta de bobinas. ............................................... 30 

Figura 2.11 - Exemplo de bobina com fita semicondutora. ..................................................... 31 

Figura 2.12 - Condutor de cobre de secção retangular, e respetivo isolamento exterior de mica.

 .................................................................................................................................................. 31 

Figura 2.13 - Sequência geral da bobinagem de Média Tensão. .............................................. 34 

Figura 2.14 – Navete já formada. ............................................................................................. 34 

Figura 2.15 - Navete submetida ao processo de prensagem. ................................................... 35 

Figura 2.16 - Fita de nastro, aplicada nos extremos da navete. ................................................ 36 

Figura 2.17 - Navete na etapa de expansão, antes de iniciar à esquerda; após a expansão, à 

direita. ....................................................................................................................................... 36 

Figura 2.18 - Aspeto das bobinas após expansão. .................................................................... 37 

Figura 2.19 - Tipos de fita de isolamento, por camada, para uma bobina de média tensão. .... 38 

Figura 2.20 – Pormenor da sobreposição da fita condutora na parte reta da bobina. .............. 38 

Figura 2.21 - Grupos de bobinas já finalizadas. ....................................................................... 40 

Figura 2.22 - Exemplo de variação de temperatura de um motor com arranque e paragem[49].

 .................................................................................................................................................. 41 

Figura 2.23 - Danos causados na superfície do isolamento, devido a descargas de efeito de coroa 

[50]. .......................................................................................................................................... 43 

Figura 2.24 - Comparação de distâncias entre desenvolventes de bobinas de média tensão: à 

esquerda bobinagem mais espaçada; à direita, desenvolventes mais próximas. ...................... 44 

Figura 2.25 - Ocorrência de passagem à massa num estator antes da impregnação, devido a 

defeito no isolamento. .............................................................................................................. 45 

Figura 2.26 – Exemplo de um copo de Ford [52]. ................................................................... 46 

Figura 2.27 - Processos de impregnação de estatores de baixa tensão: a) Imersão; b) Fluxo 

contínuo; c) Roll Dipping [5], [53]. ......................................................................................... 47 

Figura 2.28 - Exemplo de cuba de impregnação por VPI. ....................................................... 49 

Figura 2.29 - Circuito equivalente do ensaio da resistência de isolamento [63]. ..................... 52 

Figura 2.30 - Correntes envolvidas no ensaio de resistência de isolamento [65]. ................... 53 

Figura 2.31 - Curva típica da resistência de isolamento medida a 1 minuto [66]. ................... 53 

Figura 2.32 - À esquerda: corrente de fugas, componente resistiva ; à direita: corrente de fugas, 

componente capacitiva [64]. .................................................................................................... 54 

Figura 2.33 - Esquema de medição da resistência de isolamento num cabo tripolar. .............. 55 

Figura 2.34 – Medidor de resistência de isolamento utilizado. ................................................ 58 



xix 

Figura 2.35 - Rutura de isolamento, e descarga parcial, num teste de Rigidez Dielétrica [71].

 .................................................................................................................................................. 61 

Figura 2.36 - Circuito equivalente em paralelo das perdas dielétricas, e diagrama vetorial [61].

 .................................................................................................................................................. 63 

Figura 2.37 - Circuito equivalente em série das perdas dielétricas, e diagrama vetorial [61]. 63 

Figura 2.38 – Medição do fator de dissipação e da capacidade em função da tensão de ensaio 

[75]. .......................................................................................................................................... 65 

Figura 2.39 - Formas de onda na ocorrência de uma descarga parcial [25]. ............................ 66 

Figura 2.40 - Tipos e causas mais comuns de Descargas Parciais [81]. .................................. 68 

Figura 2.41 - Descarga parcial entre um condutor e a chapa magnética do estator [79]. ........ 69 

Figura 2.42 - Descarga parcial entre dois condutores (entre espiras) [79]. .............................. 69 

Figura 2.43 - Descarga parcial entre dois condutores, pelo seu circuito equivalente [79]. ...... 70 

Figura 2.44 - Diagrama de circuito equivalente para medição de DPs [77]. ........................... 71 

Figura 2.45 - Exemplo de medição de descargas parciais a um motor com 26 anos [78]. ...... 72 

Figura 2.46 - Condensadores de mica epóxi (EMC) (à esquerda), e acoplamentos de ranhura de 

estator (SSC) (à direita) [83] (adaptada). ................................................................................. 74 

Figura 3.1 - Sequência geral de ensaios dielétricos realizados a estatores de MT. .................. 78 

Figura 3.2 - Forma de onda no ensaio de onda-choque a uma bobina. .................................... 79 

Figura 3.3 - Formas de onda obtidas num ensaio de onda-choque, quando os pulsos não 

coincidem. ................................................................................................................................ 80 

Figura 3.4 - Exemplo de resistência anti condensação instalada em motor de 4MW. ............. 81 

Figura 3.5 - Corte e polimento das chapas magnéticas, à esquerda e direita, respetivamente. 82 

Figura 3.6 - Aplicação das chapas magnéticas em forma de "U" para simulação da ranhura. 82 

Figura 3.7 - Aplicação do fio condutor nas 3 chapas magnéticas. ........................................... 83 

Figura 3.8 - Aplicação da fita termo retrátil em volta das chapas magnéticas. ........................ 84 

Figura 3.9 - Aspeto final da parte reta, após aplicação da fita termo retrátil. .......................... 84 

Figura 3.10 - Medição da capacidade de uma bobina. ............................................................. 86 

Figura 3.11 - Bobina 2, com as duas partes retas com chapa magnética. ................................ 88 

Figura 3.12 - Bobinas no interior do bloco estatórico para impregnação. ............................... 89 

Figura 3.13 - Valores de capacidade das bobinas de ensaio, num ensaio “tip-up”. ................. 90 

Figura 3.14 - Capacidades existentes entre a bobina e a ranhura onde está inserida. .............. 93 

Figura 3.15 - Diagrama de ligações para a medição da capacidade dos estatores dentro da cuba 

de VPI. ...................................................................................................................................... 93 



 

xx 

 

Figura 3.16 - Ciclo de VPI, dado em termos de pressão, e valores de capacidade medidos em 

estatores durante o processo. .................................................................................................... 94 

Figura 3.17 - Exemplo de estatores colocados na cuba de impregnação na vertical (à esquerda), 

e na horizontal (à direita). ........................................................................................................ 95 

Figura 3.18 - Curvas de pressão, capacidade de dois estatores 355 impregnados na horizontal 

(a verde) e na vertical (a amarelo), respetivamente. ................................................................ 96 

Figura 3.19 - Curva da tg(δ) em relação à tensão de ensaio, em passos de 20% relativamente à 

tensão nominal, para uma bobina de 6 kV [72]. ....................................................................... 97 

Figura 3.20 - Bobina de 6kV, com folha de alumínio em volta das partes retas. .................... 98 

Figura 3.21 - Curvas obtidas para todas as bobinas, do fator de dissipação em função da tensão 

de ensaio. .................................................................................................................................. 99 

Figura 3.22 - Condensador de acoplamento utilizado nas medições de descargas parciais. .. 100 

Figura 3.23 - Circuito de filtragem de baixas frequências. .................................................... 100 

Figura 3.24 - Procedimento geral de um ensaio de descargas parciais. ................................. 101 

Figura 3.25 - Montagem para calibração de descargas parciais, no TE571. .......................... 102 

Figura 3.26 - Esquema de ligação do TE571 para calibração da tensão de entrada. ............. 103 

Figura 3.27 - Ecrã de calibração da tensão de alimentação, bem-sucedida. .......................... 104 

Figura 3.28 - Medição de descargas parciais a estator de 6kV. ............................................. 104 

Figura 3.29 - Representação angular da ocorrência de descargas parciais. ........................... 105 

Figura 3.30 - Circuito de medição de descargas parciais num estator. .................................. 105 

Figura 3.31 - Ecrã de seleção da variável a visualizar. .......................................................... 107 

Figura 3.32 - Ocorrência de descargas parciais, durante período da tensão de alimentação [30].

 ................................................................................................................................................ 107 

Figura 3.33 - Ensaio de descargas parciais a estator de 6kV. ................................................ 108 

Figura 3.34 – Ecrã de análise de descargas parciais, a uma bobina de 4.4kV. ...................... 109 

Figura 3.35 - Distribuição dos valores máximos de descargas, em função do ângulo de fase da 

tensão de alimentação, para a bobina 16 ................................................................................ 109 

Figura 3.36 - Distribuição dos valores médios das descargas para a bobina 16, em função do 

ângulo de fase da tensão de alimentação. ............................................................................... 110 

Figura 3.37 - Distribuição do número de descargas da bobina 16, em função do ângulo de fase 

da tensão de alimentação. ....................................................................................................... 110 

Figura 3.38 - Distribuição da soma das descargas em função do ângulo de fase da tensão de 

alimentação, para a bobina 16. ............................................................................................... 111 



xxi 

Figura 3.39 - Distribuição do número de descargas para as diversas amplitudes, da bobina 16.

 ................................................................................................................................................ 111 

Figura 3.40 - Distribuição da amplitude da energia da descarga. .......................................... 112 

Figura 3.41 - Amplitudes máximas registadas de descargas, numa análise de 2 minutos de 

duração, da bobina 23. ............................................................................................................ 112 

Figura 3.42 - Amplitude média das descargas, numa análise de 2 minutos de duração, à bobina 

23. ........................................................................................................................................... 113 

Figura 3.43 - Corrente de descarga, medida numa análise de 2 minutos, à bobina 11. ......... 113 

Figura 3.44 - Potência da descarga parcial, ao longo de 2 minutos de análise à bobina 11. .. 114 

Figura 3.45 - Número de descargas ocorridas ao longo do período de medição, para a bobina 

11. ........................................................................................................................................... 114 

Figura 3.46 - Razão quadrática das descargas, ao longo do período de medição, para a bobina 

14. ........................................................................................................................................... 115 

Figura 3.47 - Distribuição em termos do ângulo de fase dos valores médios da amplitude das 

descargas, em 5 intervalos de tempos distintos, para a bobina 14. ........................................ 115 

Figura 3.48 - Distribuição em termos do ângulo de fase do número de descargas, em 5 intervalos 

de tempos distintos, para a bobina 14. ................................................................................... 116 

Figura 3.49 - Distribuição em termos do ângulo de fase da soma das descargas, em 5 intervalos 

de tempos distintos, para a bobina 14. ................................................................................... 116 

Figura 3.50 - Visualização a três variáveis, da amplitude da descarga e, do número de descargas 

em função do ângulo de fase, para a bobina 14. .................................................................... 117 

Figura 3.51 - Bobinas para ensaio antes de serem submetidas à impregnação por VPI. ....... 118 

Figura 3.52 - Bobinas na estufa de polimerização, no início do processo. ............................ 119 

Figura 3.53 - Bobina submetida a ensaio de descargas parciais e ligações. .......................... 120 

Figura 3.54 - Ecrã de análise de rotina de descargas parciais à bobina 8. ............................. 121 

Figura 3.55 - Bobina para ensaios de rigidez dielétrica, resistência de isolamento, fator de 

dissipação e descargas parciais. ............................................................................................. 123 

Figura 3.56 - Valores de Resistência de Isolamento medidos para a bobina 10, antes e após o 

ensaio de rigidez dielétrica. .................................................................................................... 124 

Figura 3.57 - Corrente de fugas no ensaio de rigidez à bobina 10. ........................................ 125 

Figura 3.58 - Capacidade e corrente de fugas durante o ensaio do fator de dissipação, para a 

bobina 10. ............................................................................................................................... 126 



 

xxii 

 

Figura 3.59 - Valores de Resistência de Isolamento medidos para a bobina 15, antes e após o 

ensaio de rigidez dielétrica. .................................................................................................... 126 

Figura 3.60 - Corrente de fugas no ensaio de rigidez à bobina 15. ........................................ 127 

Figura 3.61 - Momento de contornamento pelo ar do arco elétrico. ...................................... 128 

Figura 3.62 - Capacidade e corrente de fugas durante o ensaio do fator de dissipação, para a 

bobina 15. ............................................................................................................................... 128 

Figura 3.63 - Diagrama geral do processo de impregnação por VPI. .................................... 130 

Figura 3.64 - Diagrama temporal do processo de VPI, realizado em curso de fabrico. ......... 131 

Figura 3.65 - Registador de variáveis lidas no processo de VPI. ........................................... 132 

Figura 3.66 - Estator submetido à fase de vácuo no VPI. ...................................................... 133 

Figura 3.67 - Extração de um estator impregnado na horizontal, da cuba. ............................ 134 

Figura 3.68 - Estator com os aros colocados para rotação na estufa elétrica. ........................ 135 

Figura 3.69 - Pormenor do aspeto da bobinagem após a polimerização da resina. ............... 136 

Figura A.1 – Colocação de sonda PT100 no interior da estufa. ............................................. 149 

Figura A.2 - Esquema de ligação das sondas PT100 ao multímetro. ..................................... 150 

Figura A.3 - Conjunto de interruptores de pressão e identificação da sonda a que corresponde.

 ................................................................................................................................................ 151 

Figura A.4 - À esquerda, esquema de posição das sondas na ranhura, à direita, sondas já 

instaladas. ............................................................................................................................... 152 

Figura A.5 - Estator após as ligações das sondas, antes da entrada na estufa. ....................... 153 

Figura A.6 - Curvas de temperatura no ensaio térmico ao estator 400 na estufa de polimerização 

4. ............................................................................................................................................. 154 

Figura A.7 - Curvas de temperaturas medidas no ensaio térmico ao estator 400 na estufa 3.155 

Figura A.8 - Distância a que foi colocada a sonda do meio da coroa à superfície exterior da 

coroa. ...................................................................................................................................... 156 

Figura A.9 - Sondas do meio da coroa, do fundo da ranhura e de meia ranhura (entre as duas 

bobinas), da esquerda para a direita, respetivamente. ............................................................ 157 

Figura A.10 - Estator 450 antes da entrada para a estufa 4. ................................................... 158 

Figura A.11 - Sistema de medição de sondas PT100 do estator 450 para o multímetro. ....... 159 

Figura A.12 - Diagrama de ligações das sondas PT100 ao multímetro, do estator 450. ....... 160 

Figura A.13 - Curvas de temperaturas medidas no ensaio térmico ao estator 450 na estufa 3.

 ................................................................................................................................................ 161 



xxiii 

Figura A.14 - Curvas de temperaturas medidas no ensaio térmico ao estator 450 na estufa 4.

 ................................................................................................................................................ 162 

Figura B.1 - Circuito de medição de resistência a dois fios [87]. .......................................... 163 

Figura B.2 - Circuito de medição de resistência a quatro fios [87]. ....................................... 164 

Figura B.3 - Garras utilizadas na medição a 2 (à esquerda) ou 4 fios (Pinça de Kelvin), á direita, 

respetivamente. ....................................................................................................................... 165 

Figura B.4 - Garras utilizadas na medição a 2 (à esquerda) ou 4 fios (Pinça de Kelvin), á direita, 

respetivamente. ....................................................................................................................... 166 





xxv 

Índice de Tabelas 

Tabela 2.1 - Classes térmicas de isolamento, segundo a norma IEC-60085 [5], [7]. .............. 22 

Tabela 2.2 - Valores mínimos recomendados de resistência de isolamento a 40ºC [65]. ........ 55 

Tabela 2.3 - Limites qualitativos da resistência de isolamento [67]. ....................................... 56 

Tabela 2.4 - Equações para tensões de teste de motores elétricos de CA, em Rigidez Dielétrica 

[64], [68]. .................................................................................................................................. 56 

Tabela 2.5 - Valores de referência de tensões em CC para o teste de resistência de isolamento 

[63]. .......................................................................................................................................... 56 

Tabela 2.6 - Valores mínimos recomendados do índice de polarização, em função da classe 

térmica [63], [70]. ..................................................................................................................... 59 

Tabela 2.7 - Classificação do estado da resistência de isolamento, em função do Índice de 

Polarização [67]. ....................................................................................................................... 60 

Tabela 2.8 - Valores máximos para o fator de dissipação de bobinagem nova, até 21 kV [61].

 .................................................................................................................................................. 65 

Tabela 3.1 - Peso das bobinas ensaiadas, antes e após o processo de impregnação. ............... 87 

Tabela 3.2 - Influência dos cabos soldados aos terminais da bobina, na medição da capacidade.

 .................................................................................................................................................. 88 

Tabela 3.3 - Razão de variação da capacidade das bobinas ensaiadas, durante o processo de 

VPI. .......................................................................................................................................... 90 

Tabela 3.4 - Razão de variação da capacidade de estatores, durante o processo de VPI. ........ 92 

Tabela 3.5 - Numeração das bobinas e respetiva tensão nominal. ......................................... 118 

Tabela 3.6 - Distribuição das bobinas, para diversas alterações ao processo de impregnação.

 ................................................................................................................................................ 119 





xxvii 

Lista de Acrónimos e Abreviaturas 

AT – Alta Tensão (para motores de tensão superior a 11kV apenas) 

BT – Baixa Tensão (para motores de tensão inferior a 2.3 kV apenas) 

CA – Corrente Alternada 

CC – Corrente Contínua 

f.e.m. – Força Eletromotriz

GVPI – Global Vacuum Pressure Impregnation 

IEC – International Electrotechnical Commission 

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 

RI – Insulation Resistance (Resistência de Isolamento) 

IP – Índice de Polarização 

MIT – Motor de Indução Trifásico 

MT – Média Tensão (para motores de tensão compreendida entre 1,1kV e 11kV) 

NEMA - National Electrical Manufacturers Association 

DP – Descarga Parcial 

Patm – Pressão Atmosférica 

PDiv – Partial Discharge Inception Voltage 

PDev – Partial Discharge Extinction Voltage 

PT100 – Resistência de Platina, com 100Ω a 0ºC 

rpm – Rotações por Minuto 

RTD – Resistance Temperature Detector 

UE – União Europeia 

VLF - Very Low Frequency 



 

xxviii 

 

Vpeak – Tensão de pico 

VPI – Vacuum Pressure Impregnation 

 

Nomenclatura 

Nomenclatura Variável Unidade S.I. 

𝑓 Frequência Hz 

𝑝 Número de polos indutores (adimensional) 

𝑛 Velocidade de rotação do rotor rpm 

𝑛1 Velocidade de sincronismo rpm 

𝑠 Deslizamento (em funcionamento como motor) 0 < s < 1 

𝐴 Área m2 

𝑑 Distância entre materiais m 

𝐶 Capacidade F 

𝐼𝑅 Resistência de Isolamento Ω 

𝑋𝐶  Reatância capacitiva Ω 

𝑅 Resistência Ω 

𝑅𝑆  Resistência Série Ω 

𝑅𝑃  Resistência Paralelo Ω 

𝐶𝑆  Capacidade Série F 

𝐶𝑃  Capacidade Paralelo F 

𝑄 Potência Reativa VAr 

𝑃 Potência Ativa Elétrica W 

𝐼 Intensidade de Corrente Elétrica A 

𝜔 Velocidade angular rad/s 

𝐼𝐶  Corrente no condensador A 

𝐼𝑅  Corrente na resistência A 

𝑈𝑛 Tensão nominal V 

t tempo s 

   

 



1. Introdução

1 

1. Introdução

1.1. Objetivos e Estrutura da Dissertação 

A durabilidade e qualidade da máquina elétrica rotativa sempre foi e é dos pontos mais 

importantes na sua análise durante o ciclo de vida útil da mesma. Cada fabricante centra os 

estudos nas suas máquinas para que estas sejam cada vez mais eficientes, potentes e pequenas. 

A WEG, empresa fundada em 1961 por três homens com habilidades na área de administração, 

eletricidade e mecânica, que na década de 70 começa a sua produção do primeiro motor con-

forme as normas internacionais até ao momento aplicáveis. Desde a sua fundação até à atuali-

dade, a empresa esteve envolvida nas áreas de motores elétricos, transformadores de potência, 

automação industrial e componentes eletrónicos. Com a colaboração da empresa foi possível a 

produção desta dissertação e a aquisição de toda uma diversidade de conhecimentos inerentes 

ao tema em estudo.  

Desde sempre que o sistema de isolamento dos motores elétricos foi um fator de extrema 

importância para o seu desempenho e durabilidade. Sofreu diversas modificações, que atual-

mente revelam por si, os resultados pelas máquinas elétricas que existem. O principal objetivo 

desta dissertação é o estudo do sistema de isolamento das máquinas elétricas rotativas de média 

e alta tensão. Não menos importantes, mas também são abordados os ensaios realizados ao 

sistema de isolamento e também descrever o sistema de impregnação para estatores de MT e 

AT. 

Esta dissertação encontra-se dividida em quatro capítulos, com um último de anexos. O 

primeiro capítulo, tem como objetivo introduzir o tema em estudo, apresentar a motivação e 

objetivos gerais da dissertação.  

No segundo capítulo, é descrita de uma forma mais detalhada, a temática do sistema de 

isolamento do motor elétrico, sendo feita maior ênfase ao caso dos motores de média e alta 

tensão. São também mencionados os ensaios dielétricos realizados a estatores em curso de fa-

brico, com uma abordagem mais teórica. 

O terceiro capítulo apresenta os ensaios em curso de fabrico realizados a estatores, com a 

implementação nas bobinas de ensaio. Também são mais detalhados, o ensaio de descargas 

parciais e o de VPI. 
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No quarto capítulo encontram-se as principais conclusões do trabalho realizado em síntese, 

bem como algumas sugestões futuras para desenvolvimento do tema abordado. 

 

1.2. Contextualização Histórica 

 

O motor de indução trifásico (MIT) é das máquinas mais importantes que realiza a força 

motriz em ambiente industrial e doméstico. A sua conceção constitui um fator crucial ao anali-

sar a sua vida útil. A impregnação de estatores é um processo em curso de fabrico dos motores, 

que requer uma avaliação da sua qualidade. Os diversos ensaios realizados ao estator avaliam 

o estado do seu isolamento, mas também a impregnação necessita de ser verificada e avaliada. 

No caso dos estatores de motores de média e alta tensão, a impregnação por VPI é a utilizada 

para realizar a última fase do curso de fabrico do estator antes dos seus ensaios finais. O ensaio 

de fator de dissipação e de descargas parciais, são os mais indicados para aferir o estado da 

impregnação, sendo que o ensaio de descargas parciais permite uma avaliação da qualidade da 

impregnação através da presença ou ausência das referidas descargas entre pontos do sistema 

de isolamento. 

O motor elétrico tal como se conhece atualmente, sofreu diversos processos de desenvolvi-

mento, desde as primeiras descobertas relacionadas com fenómenos eletromagnéticos. 

Todo o processo evolutivo inicia-se com a descrição da força de atração magnética na obra 

de William Gilbert, denominada “De Magnete”, que data do ano de 1600. Na Figura 1.1, está 

apresentada uma reta temporal, onde estão indicadas as principais datas relevantes no processo 

evolutivo do motor elétrico. Após uma experiência na qual, na aproximação de uma bússola a 

um condutor em que circulava uma dada corrente elétrica, o físico Dinamarquês Hans Christian 

Oersted, descobriu que a agulha da bússola se moveu, verificando uma relação entre o magne-

tismo e a eletricidade. 
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Figura 1.1 - Cronologia de evolução do motor elétrico (adaptada) [1]. 

Desde os primeiros protótipos até ao motor que hoje em dia existe, o motor assíncrono 

sofreu um forte desenvolvimento, a nível mecânico e elétrico, não só no melhoramento da sua 

eficiência, mas também para uma redução do próprio peso do motor, como se observa na Figura 

1.2 [2]. A evolução de todos os componentes que constituíam os motores de indução e também 

a inserção de novos elementos que contribuíram para uma máquina elétrica cada vez mais evo-

luída, tais como: o desenvolvimento das chapas magnéticas do rotor e estator, das ligas de alu-

mínio, dos condutores, dos filmes isolantes sintéticos ou telas, são exemplos de elementos fun-

damentais que sofreram uma evolução, em que os resultados são visíveis na curva da Figura 

1.2. Atualmente, os motores assíncronos presentes nas mais diversas aplicações, são constituí-

dos de uma forma muito semelhante ao motor que Dobrowolsky construiu [1], [3].  



1. Introdução 

 

4 

 

 

Figura 1.2 - Evolução da relação peso-potência  dos motores de indução do fabricante AEG [1]. 

 

Desde o início do século XX, em que houveram os grandes desenvolvimentos no motor 

elétrico, o sistema de isolamento utilizado nesses motores era definido através de tentativa e 

erro, como por exemplo, tomando o caso de um enrolamento com defeito, nessa época, era 

adicionada uma camada extra de isolamento nesse mesmo enrolamento, para suprimir o defeito. 

Desde cedo, a seleção de um sistema de isolamento para os motores elétricos sempre foi depen-

dente dos materiais disponíveis, do seu custo, dos requisitos elétricos e mecânicos do motor a 

que se destina. As máquinas antigas eram construídas com muito mais folgas do que as atuais, 

pois atualmente os esforços mecânicos, elétricos, físicos são maiores do que nessa época, apesar 

de toda a tecnologia que temos atualmente para o projeto e conceção de motores elétricos e 

também porque se utilizavam secções de cobre muito mais altas do que o que se considerava 

necessário, permitindo assim reduções de temperatura de operação. Para que também o mer-

cado seja mais competitivo, os estudos do projeto de um motor, também se dedicam à aplicação 

eficiente  dos materiais constituintes do motor [4].  

A vida útil do motor depende diretamente do sistema de isolamento dos enrolamentos 

desse mesmo motor, e daí a importância do estudo do mesmo para a análise da sua vida útil [5]. 

Para o estudo de isolamento pode considerar-se o estator como um condensador ideal, dois 

materiais condutores (bobinagem e pacote estatórico), separados por um material isolante que 

possui apenas uma componente capacitiva (sem perdas resistivas) [6]. 
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A função básica destes materiais é conter o campo elétrico produzido pela tensão apli-

cada a um dado condutor elétrico, impedindo que este campo elétrico crie um fluxo de corrente, 

deste para um elemento com potencial mais baixo indesejado, também condutor, como por 

exemplo para a carcaça do motor, as chapas magnéticas do estator, uma ou mais espiras de 

outra fase, entre outros [7]. O isolamento de bobinas e dos condutores a partir de 1970 era já 

separado, criando-se assim camadas de isolamento [4].  

Os avanços na máquina elétrica rotativa deveram-se também ao grande desenvolvimento 

dos materiais polímeros em meados do século XX, que melhoraram o sistema de isolamento 

dos enrolamentos dos estatores [8]. 

Nos motores elétricos, uma das maiores fontes de possível avaria é o estator que, por defeito 

ou por envelhecimento, onde em determinados casos pode obrigar à saída de serviço do motor, 

como se pode observar no gráfico da Figura 1.3 [9], [10]. 

Figura 1.3 - Principais defeitos encontrados em MIT [11] (adaptada). 

O envelhecimento do isolamento devido ao ciclo térmico do motor, a contaminação dos 

materiais isolantes e as descargas parciais são os principais problemas [10]. Relativamente a 

falhas no estator, estas podem ser devidas aos seguintes fatores: defeito entre espiras, entre 

bobines, curto-circuito entre fases, enrolamentos em circuito aberto, passagem à massa de uma 

fase e defeitos no isolamento [2]. 
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1.3. O Motor Elétrico 

 

A transformação de energia elétrica em energia mecânica é realizada através dos motores 

elétricos. Das máquinas elétricas mais utilizadas atualmente, em meios industriais e domésticos, 

tem-se o motor elétrico que existe a partir da evolução da descoberta de Galileo Ferraris em 

1885, em que verificou que ocorria movimento no seu protótipo de motor polifásico. Um ano 

mais tarde, Nikola Tesla chega também às mesmas conclusões relativas ao motor elétrico [12], 

[13]. Esta descoberta conduziu a uma grande transição entre a geração de máquinas, produção 

transporte e distribuição de energia, de corrente contínua (CC) para corrente alternada (CA). 

Os motores elétricos são os equipamentos mais importantes do setor doméstico e industrial, 

onde participam em cerca de 70% do consumo total industrial, estimando-se que a nível mun-

dial existam mais de 300 milhões de motores, com um consumo aproximado de 40% da produ-

ção mundial de energia elétrica [14], [15]. Como grandes consumidores de energia, é impor-

tante que sejam o mais eficientes e duradouros possíveis. Os motores assíncronos representam 

uma expressiva presença no setor industrial, com valores na ordem dos 70%. Uma das grandes 

vantagens deste motor é a sua alimentação por CA [3], [12], [16], [17]. 

O motor assíncrono, que vai ser o caso que será estudado durante este trabalho, subdivide-

se em três grandes grupos: motor de CA monofásico, universal ou trifásico, sendo que o trifá-

sico é o que será estudado mais em pormenor. [9] 

A eficiência é o fator fundamental no decréscimo do uso de motores de CC e aumento da 

presença dos motores de CA nas suas respetivas utilizações. O motor de CA, devido ao aumento 

da utilização dos variadores eletrónicos de velocidade, torna-se uma alternativa muito mais efi-

ciente e vantajosa para cada tipo de utilização [17].  

Um dos grandes fatores no aumento da utilização do motor assíncrono foi devido ao desen-

volvimento do sistema de isolamento do motor. O material de isolamento constitui a parte fun-

damental de uma máquina elétrica (seja transformador ou motor elétrico) visto que, sem este, 

há contactos não desejados entre partes ativas, podendo causar perdas de rendimento ou mesmo 

curto-circuitos na máquina. Por tal, o isolamento deve ser um material resistente e duradouro 

para a promoção da vida útil da máquina em que durante esta, estará sujeito a esforços elétricos, 

mecânicos e térmicos [1], [18]. 
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1.3.1. Constituição do Motor de Indução 

O motor de indução é uma máquina elétrica rotativa que é principalmente constituída pelos 

circuitos elétricos, magnéticos e mecânicos. Devido ao seu princípio de funcionamento, os cir-

cuitos referidos anteriormente, são os elementos vitais para o correto funcionamento do motor 

elétrico. Estes circuitos dividem-se pelo estator (parte fixa indutora) e pelo rotor (parte móvel). 

O entreferro é um espaço de ar que separa o estator do rotor, permitindo assim o movimento do 

rotor, sem qualquer contacto com o estator [12].  

Na Figura 1.4 está apresentado um motor de indução trifásico comum, com rotor em gaiola 

de esquilo (ou em curto-circuito), com os seus componentes separados, de modo a que seja 

possível observar os principais elementos constituintes do mesmo. 

Figura 1.4 – Constituição externa e interna de um motor de indução da WEG [19]. 

O estator é um elemento fixo do motor, constituído por um dado número de bobinas 

que, corretamente interligados, formam cada enrolamento de fase, que criam o campo magné-

tico indutor responsável pela futura movimentação do rotor. Essas bobinas estão inseridas num 
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conjunto de chapas magnéticas empilhadas e ranhuradas na superfície interior, isoladas entre 

si, tendo estas uma densidade de perdas magnéticas muito baixa [20]. No motor de indução, 

como o próprio nome indica, a fonte de alimentação em CA, é transferida do estator para o 

rotor, por indução eletromagnética [21]. O estator está contido na carcaça, que é constituída por 

ferro fundido ou alumínio. O tipo de carcaça varia com a ventilação desejada para o motor e 

com as proteções contra agentes externos. O rotor, parte móvel do motor, é constituído pelo seu 

circuito magnético, que possui um conjunto de chapas magnéticas empilhadas ranhuradas e 

devidamente alinhadas, apresentando duas tipólogias distintas [12]: 

• Rotor em curto-circuito ou gaiola de esquilo (Figura 1.5); 

• Rotor bobinado. 

 

Figura 1.5 – Rotor em gaiola de esquilo, com anéis de curto-circuito em cobre. 

 

 A principal diferença entre os dois tipos de rotor referidos anteriormente é relativa à 

presença ou ausência de barras de cobre entre as chapas magnéticas laminadas que os consti-

tuem. O rotor em gaiola de esquilo é então constituído por barras de alumínio ou cobre (isto 

depende da utilização prevista para o motor), que são inseridas nas ranhuras do mesmo, fecha-

das nos topos por dois anéis dos correspondentes materiais condutores, como se pode observar 

na Figura 1.5. Atualmente o processo de injeção de alumínio fundido é o mais utilizado por 

questões económicas. Eletricamente, a gaiola de esquilo constitui um circuito elétrico polifá-

sico, onde apenas circulam correntes induzidas [12]. 
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 O veio é o elemento mecânico que transmite o binário produzido para a carga nele aco-

plada [22]. A cota, ou altura H, é a medida (em mm), desde as patas do motor até ao centro do 

veio, como se observa na Figura 1.6. Ao longo deste trabalho, a altura de eixo sempre que é 

referida, é relacionada com esta altura de cota H. 

 

Figura 1.6 - Esquema de apresentação da medição da cota H [5]. 

A cota H, é então a dimensão mais utilizada para distinguir motores em termos de altura 

de eixo. Todas as dimensões dos motores elétricos estão definidas na norma IEC-60072 [5]. 

 

1.3.1.1. Estator 

 

O estator de um motor de indução trifásico é então constituído pelo seu circuito elétrico 

e magnético, em que o conjunto das bobinas formam o circuito elétrico e as chapas magnéticas 

de ferro silicioso de baixo valor de perdas magnéticas formam o circuito magnético do estator.  
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Figura 1.7 - Estator de motor de 6kV, de 1.8MW. 

 

No caso do motor de baixa tensão, as ranhuras presentes (Figura 1.8) nas chapas mag-

néticas podem ser abertas, semifechadas ou fechadas, consoante a necessidade de utilização 

final do motor [12], [21]. 

 

Figura 1.8 - Tipos de ranhuras do estator de baixa tensão: aberta, semifechada e fechada [12]. 

 

 No caso dos estatores de motores de média tensão, a ranhura assume uma geometria 

única (retangular) cujas dimensões apenas variam consoante a bobinagem que o motor terá. 



1. Introdução

11 

Esta geometria retangular deve-se ao formato das bobines pré formadas serem de secção retan-

gular. A Figura 1.9 apresenta uma secção de uma chapa magnética de um estator de média 

tensão: 

Figura 1.9 - Forma de uma ranhura comum de um estator de média tensão. 

A ranhura de um estator de média tensão, assume uma geometria semelhante à do estator 

de baixa tensão, mas com a particularidade de ser reta na zona onde estarão alojadas as bobinas 

e possuindo uma reentrância no topo do dente, próxima ao rotor para fixação da reglete mag-

nética, como se observa pela Figura 1.10. 

Figura 1.10 – Vistas de uma reglete magnética inserida na ranhura. 

A reglete magnética tem como finalidade o fecho da ranhura de média tensão e também 

de proteção da bobina contra as forças eletrodinâmicas, que são mais intensas nos momentos 
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de arranque do motor, momento em que a bobina pressiona a reglete com mais intensidade. 

Uma reglete magnética, apresentada na Figura 1.11, é constituída pela composição de uma re-

sina polimerização da a partir de um material e por partículas magnetizáveis, contendo cerca de 

70% de material ferromagnético [23]. 

 

Figura 1.11 - Reglete magnética de estator de média tensão. 

Quanto ao tipo de bobinas do estator, estas podem ser de três tipos distintos [4]: 

• Bobinas de fio de cobre de secção circular (para motores de BT); 

• Bobinas pré formadas de barra de cobre de secção retangular (para motores de 

MT), pré formados; 

• Bobinas pré formadas com barras do tipo Roebel (para motores de AT).  

Neste trabalho, os estatores e bobinas em análise serão de média tensão. Para estes, são 

utilizados enrolamentos isolados pré formados (isto é, são montados e isolados antes da inser-

ção nas ranhuras do estator), em que os condutores são de secção retangular. É importante re-

ferir que a classificação de baixa e média tensão nos motores elétricos é diferente da classifica-

ção dada em linhas de distribuição de energia elétrica. Nos motores elétricos, a baixa tensão é 

atribuída a motores até 1,1kV e média tensão para os valores seguintes, até 12kV. A bobina pré 

formada já completa também é conhecida como bobina em forma de diamante, podendo chegar 

a pesar até 70kg [24]. São possíveis máquinas, desde 2 a 24 polos, com tensões até 18kV [24]. 

Em seguida, na Figura 1.12, são apresentadas duas vistas de uma secção de uma bobina de 

média tensão isolada para um motor de 11kV, em que este já deve possuir fita condutora para 

supressão do efeito de coroa nas desenvolventes da bobina. Na imagem da esquerda, observa-

mos em corte as diferentes camadas do sistema de isolamento da bobina. A mais exterior é 



1. Introdução

13 

então respeitante ao isolamento exterior com fita condutora ou semicondutora, a qual tem tam-

bém a função de proteção da camada de fita de mica do isolamento principal. À direita, é pos-

sível observar como se dispõem as camadas de cada tipo de fita de isolamento. 

Figura 1.12 - Corte transversal (à esquerda) e corte de parte reta e desenvolvente de bobina de Média Tensão 
(à direita). 

A bobina pré formada consiste num circuito fechado constituído pelo seu condutor (ou 

condutores, no caso de existir dois ou mais em paralelo) em cobre com um dado número de 

voltas (formando espiras), sendo a forma final semelhante a um trapézio (como se observa na 

Figura 1.13), onde aos condutores, são aplicadas as camadas de isolamento consoante o nível 

de tensão do motor.  

Figura 1.13 - Formato de uma bobina de média tensão após a sua expansão. 
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Este formato de bobinas é utilizado em motores de tensão nominal superior a 2,3kV, 

para permitir que os esforços elétricos por espira sejam constantes em toda a bobina [25]. 

Cada bobina pode ter, normalmente, entre 2 a 13 espiras (valores que dependem do projeto 

elétrico do motor) e as bobinas podem estar ligadas em série ou paralelo, de modo a cumprir 

com os requisitos do projeto elétrico do motor. É necessário garantir que cada volta da bobina 

é adjacente a uma outra, com a menor queda de tensão possível. Quanto menor for esta diferença 

de tensão entre enrolamentos, menor terá que ser a espessura do sistema de isolamento entre 

voltas [4]. As bobinas são colocadas duas a duas em cada ranhura, como também se pode ob-

servar na Figura 1.14.  

 

Figura 1.14 - Estator de média tensão, em fase de bobinagem. 

 

Pela sua disposição na ranhura e devido à circulação das correntes, exercem-se forças 

entre ambas, representadas no esquema da Figura 1.15. 
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Figura 1.15 - Esquema das forças magnéticas que as duas bobinas exercem [4] (adaptada). 

Como elementos químicos, os materiais isolantes sofrem degradação ao longo do tempo, 

devido a agentes externos, tais como: gases, poeiras, humidade, temperatura ambiente, ou 

mesmo devido à temperatura interna do motor e ainda devido a possíveis descargas parciais que 

possam surgir no circuito estatórico, degradando assim o isolamento [9]. Também devido a 

esforços mecânicos e elétricos, podem surgir então no sistema de isolamento rachaduras, cavi-

dades, falhas e desgaste. A própria vibração da bobina na ranhura devido à circulação da cor-

rente provoca uma possível erosão das camadas de isolamento, conduzindo a uma possível falha 

do isolamento [26]. 
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1.3.1.2. Capacidade de um estator 

 

Os materiais dielétricos, quando estão imersos num campo elétrico alternado, adotam 

um comportamento idêntico ao dielétrico presente num condensador que, de uma forma sim-

ples, é constituído por duas placas condutoras separadas por um material dielétrico [7]. A vari-

abilidade da capacidade dos isolamentos recentes é muito pequena e apenas se verifica uma 

grande variação nos casos em que o isolamento está de facto bastante deteriorado [27]. 

O estator só por si forma um condensador através do conjunto dos seus enrolamentos 

em cobre, do isolamento (dielétrico) e a própria massa do estator, formando-se assim um con-

densador de placas paralelas aproximado. Como a impregnação é um processo que afeta dire-

tamente as características de isolamento do estator, este ensaio é importante para aferir a quali-

dade do sistema de isolamento, através da medição da capacidade fase-terra no estator [7].  

Sabe-se que para materiais com constantes dielétricas diferentes, estes vão possuir ca-

pacidades diferentes. Para o cálculo da capacidade geral, é necessário conhecer a permissivi-

dade do material de isolamento (ε), a área da bobina em contacto com a ranhura (A) e a espes-

sura de isolamento desde o condutor de cobre até à chapa magnética do bloco do estator, tal 

como é descrito na equação (1.1) [28]: 

 
𝐶 =  

𝜀 × 𝐴 × 10−9

36 × 𝜋 × 𝑑
 

   (1.1) 

É de esperar que o valor da capacidade aumente após o processo de impregnação visto que, 

com o isolamento, a resina aumenta a espessura total do mesmo, e dessa forma o meio dielétrico 

possui uma área maior, aumentando consequentemente a capacidade fase-terra do sistema de 

isolamento, como veremos no capítulo que aborda os resultados experimentais. 
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2. Isolamento, Impregnação e Ensaios a Estatores de Média e Alta Ten-

são

Sem um bom sistema de isolamento no motor elétrico é impossível garantir uma sepa-

ração física e elétrica das partes ativas das restantes partes do motor. O isolamento permite 

também que os condutores não vibrem num grau tão elevado dentro da ranhura. Quanto melhor 

for o sistema de isolamento aplicado ao motor, maior será a sua vida útil [4]. Este, deve então 

isolar as partes ativas das de potencial nulo e resistir a descargas parciais durante o maior tempo 

possível [29]. As perdas por efeito Joule são dos principais problemas quando se aborda o tema 

do isolamento de motores elétricos, pois estas traduzem-se em aquecimento devido à passagem 

de corrente num condutor elétrico que possui uma dada resistência. Com um aquecimento acima 

do que a máquina está projetada para funcionar, tanto os seus componentes como principal-

mente o seu sistema de isolamento, são danificados com a sua exposição a uma elevação tér-

mica. Quanto maior a elevação de temperatura, maior será a degradação do isolamento, numa 

proporção de aproximadamente metade de vida útil do motor, a cada aumento de 10ºC [5]. A 

saída de serviço de um motor devido a problemas de isolamento provocará um tempo de repa-

ração considerável bem como um custo elevado [30]. 

No passado, utilizavam-se materiais orgânicos como algodão, mas também não orgâni-

cos como a fibra de vidro, papeis fibrosos como o nomex, ainda hoje utilizado na bobinagem 

de motores de baixa tensão e em enrolamentos rotóricos [29]. 

Atualmente, devido a questões económicas, ambientais e de fabrico, o sistema de isola-

mento é projetado para a aplicação que o motor vá acionar, contrariando o que se realizava até 

há várias décadas, em que se aplicavam muito mais camadas de isolamento, fazendo com que 

muitos desses motores ainda hoje estejam ao serviço, com um número muito reduzido de ava-

rias. Os materiais de isolamento utilizados variam, mais uma vez, consoante a aplicação para 

qual o motor vai ser aplicado. Aplicações mais exigentes, tanto a nível mecânico ou elétrico, 

vão exigir um cuidado especial no sistema de isolamento. 

Existem diversos métodos de análise do estado do estator, tais como: medição da capa-

cidade do estator, medição da tangente de delta, fator de potência, descargas parciais, ensaios 

que serão abordados mais à frente [27]. 
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 Para conseguir um bom isolamento, os estatores são submetidos a um processo de im-

pregnação, processo este que consiste na aplicação de um verniz ou resina nas bobinas, já inse-

ridas nas ranhuras do estator. Existem diversos processos de impregnação, mas os mais utiliza-

dos são o de VPI (para motores de MT) e o de fluxo contínuo (para motores de BT). Com a 

impregnação, é também possível, para além do amento do isolamento, aumentar a resistência 

aos esforços elétricos, mecânicos e elétricos a que o motor estará sujeito, minimizar o risco de 

defeitos de curto-circuito nos enrolamentos, aumentar a capacidade de transmissão térmica, 

devido à criação de uma superfície mais uniforme nos enrolamentos, reduzindo-se algumas 

rugosidades na passagem do fluido de arrefecimento [31].  

 

2.1. Isolamento de estatores 

 

Entende-se como isolador elétrico todo aquele material que possui uma condutividade 

elétrica muito reduzida. Isto acontece dado que os eletrões preenchem completamente a banda 

de valência eletrónica e o espaço entre esta e o nível eletrónico seguinte [32]. Idealmente, a 

resistência de isolamento tem um valor infinito devido à função do isolamento ser justamente 

o bloqueio da circulação de uma corrente de fugas, desde os condutores até à massa [33]. A 

humidade do ar ambiente ou mesmo dos condutores é um dos fatores que afeta o valor de re-

sistência de isolamento. 

Como é possível observar na Figura 2.1, o circuito equivalente do isolamento presente 

entre um condutor de fase e a massa é dado por um paralelo entre um condensador e uma resis-

tência. O terminal superior representa a ponta de prova colocada no centro do condutor ativo e 

o terminal inferior representa a outra ponta de prova em contacto com a massa. A corrente total 

é então a soma das três correntes representadas. A corrente de fugas é, na prática, a corrente 

medida entre o condutor ativo e a massa, atravessando o isolamento. Esta corrente existe, visto 

que nenhum isolador é perfeito e aumenta com a idade do isolamento, contaminações ou outros 

fatores. 
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Figura 2.1 - Circuito equivalente do isolamento elétrico entre um condutor e a massa [34] (adaptada). 

Tipicamente, ao aplicar-se a tensão de CC no ensaio de resistência de isolamento, esta 

corrente começa com um valor de zero e rapidamente aumenta para um valor na ordem dos µA 

ou mesmo nA (comportamento de um isolamento em bom estado). Como exemplo de um esta-

tor de 3,3kV, ao ser submetido ao ensaio com uma tensão de CC de 1,5kV, a resistência de 

isolamento medida foi de 6,736GΩ (com uma corrente de fugas de 2,35µA, calculada pela Lei 

de Ohm). A corrente de absorção é análoga à corrente de carga de um condensador, corrente 

esta que, à medida que o condensador carrega, esta diminui, até que chega a zero quando o 

condensador se encontrar carregado. Em suma, consoante o estado do isolamento, o comporta-

mento da resistência de isolamento, ao aplicar-se a tensão em CC, pode ser [34]: 

• Isolamento em bom estado: começa com valor reduzido e, devido ao alinhamento dos

dipolos (polarização), aumenta ao longo do tempo. A corrente de fugas tende a diminuir.

• Isolamento em mau estado: a resistência de isolamento possui um valor baixo e, à me-

dida que é aumentada a tensão de ensaio, esta RI decresce onde, consequentemente, se

observa um aumento da corrente de fugas para valores anormais.

O sistema de isolamento de máquinas elétricas rotativas subdivide-se atualmente em 4 

elementos distintos [9], [35]: 

• Isolamento principal do condutor de cobre;

• Isolamento entre espiras (da mesma fase);

• Isolamento principal entre fases diferentes;
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• Proteção contra efeito de coroa (recomendável para máquinas com tensão nominal su-

perior a 5kV); 

O isolamento entre espiras tem como principal objetivo a prevenção de curto-circuitos 

entre espiras de uma bobina. No caso de se dar essa anomalia, esse condutor com defeito vai 

ser percorrido por uma corrente muito elevada criando um rápido sobreaquecimento, degra-

dando automaticamente o seu isolamento. Com esta situação, pode ocorrer um curto-circuito 

fase-terra, devido ao cobre derretido entrar em contacto com a chapa magnética constituinte do 

núcleo do estator [4]. O objetivo do isolamento é a separação física do condutor, do núcleo 

estatórico permitindo assim a existência de uma diferença de potencial entre ambos [25]. 

Como as bobinas dos estatores, principalmente os de baixa tensão, são constituídas por 

mais que um condutor na mesma fase (devido a questões físicas de dispersão para a periferia 

dos eletrões num condutor de secção elevada), existe uma tensão entre cada volta da bobina. 

Tomando o exemplo de um estator possuir 100 espiras, entre a fase e o neutro, a tensão entre 

espiras será a tensão fase-neutro nominal do motor, dividida pelo número de espiras [4]. 

 Quando um equipamento elétrico ou eletrónico possui um ou mais materiais isolantes 

instalados, passa-se a ter um sistema de isolamento. Este sistema é definido com base em di-

versas variáveis aplicadas à máquina elétrica em que esta se insere. Aplicando ao caso em es-

tudo dos motores elétricos as variáveis mais relevantes são [5], [9]: 

• Temperatura de funcionamento normal do motor; 

• Tensão nominal de alimentação do motor; 

• Tipo de resina utilizada no processo de impregnação. 

O sistema de isolamento de um motor elétrico é constituído pelo esmalte de isolamento 

[7]: 

• Isolamento do fundo das ranhuras; 

• Isolamento dos condutores das bobinas; 

• Isolamento de fecho da ranhura; 

• Isolamento entre fases. 

Para além das diversas aplicações do esmalte de isolamento, também a resina e os ver-

nizes desempenham um papel fundamental no sistema de isolamento do motor elétrico, man-

tendo os condutores das bobinas juntos e todos os restantes elementos do estator, preenchendo 
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os espaços vazios nas ranhuras, evitando vibrações e atrito causado por possíveis movimentos 

dos condutores [5]. 

As resinas e vernizes permitem melhorar as características elétricas e térmicas dos ma-

teriais a serem impregnados, passando inclusivamente esses a ter uma classe térmica mais ele-

vada. Diversos fatores que podem influenciar a qualidade do sistema de isolamento, como a 

humidade, ou o próprio tipo de material isolante, o mais importante fator consiste na tempera-

tura a que os materiais vão estar sujeitos durante o regime de funcionamento do motor. Cada 

motor possui uma classe térmica de isolamento, consoante as suas especificações. 

Grande parte dos motores elétricos possuem sensores de temperatura colocados estrate-

gicamente no seu interior, de modo a monitorizar a temperatura em pontos críticos, promovendo 

assim a deteção de possíveis defeitos que possam estar a ocorrer ou que mais tarde possam 

ocorrer, devido a temperaturas elevadas [9]. De uma forma geral, num estator de média tensão 

existem sondas de temperatura entre duas bobinas da mesma fase e para cada fase, podendo 

também existir no fundo da ranhura. Os principais pontos críticos em termos térmicos no esta-

tor, são nas testas das bobinas principalmente do lado de ataque do motor, dado que neste a 

tampa não é refrigerada como no caso do lado oposto ao ataque, que se revela ser relativamente 

mais frio que o lado de ataque. Meios como defletores de ar ou ventilador interno no rotor, 

podem ser aplicados para reduzir a temperatura neste lado do motor. 

O caso de temperatura acima do limite da classe térmica não decorre de um defeito que 

tenha ocorrido repentinamente, mas sim a condições de sobrecarga do motor [5]. De acordo 

com a norma IEC-60085 (4ª edição de 2007), as classes de isolamento são apresentadas na 

Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 - Classes térmicas de isolamento, segundo a norma IEC-60085 [5], [7]. 

Intervalo de Temperaturas [ºC] Classe Térmica Classe Térmica [ºC] 

90 a 105 Y 90 

105 a 120 A 105 

120 a 130 E 120 

130 a 155 B 130 

155 a 180 F 155 

180 a 200 H 180 

200 a 220 N 200 

220 a 250 R 220 

250 - 250 250 

 

O aumento de temperatura, como foi referido anteriormente, é dos fatores fulcrais para 

a degradação do sistema de isolamento. Estas classes térmicas indicam o valor de temperatura 

mínimo para o qual o isolamento está dimensionado de modo que, em regime permanente, este 

não perca as suas características originais. Um isolamento de classe F, ao sofrer um aumento 

de 10ºC aos 160ºC, sofrerá uma redução de vida útil em cerca de 10000h [36]. As classes mais 

importantes encontram-se representadas na Figura 2.2, que apresenta os intervalos térmicos 

para cada uma, bem como os limites admissíveis. 
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Figura 2.2 - Classes térmicas e temperaturas máximas admissíveis para cada uma [37]. 

A classe térmica de isolamento F é a mais utilizada nos motores de indução [38]. Como 

apresentado na Figura 2.2, temperatura máxima é dada para 40ºC de temperatura ambiente, com 

105ºC de aquecimento e 10ºC de tolerância, para o ponto mais quente, isto para o caso da classe 

F, segundo a tabela 7 presente na norma IEC 60034-1. O tipo de isolamento a aplicar nos enro-

lamentos do estator depende essencialmente da aplicação para qual será o motor, do ambiente 

em que este vai ser inserido.  

As camadas de isolamento devem oferecer proteção elétrica e mecânica, tanto pela ten-

são presente no enrolamento como também no caso de motores com tensão nominal superior a 

5kV, uma proteção adicional contra o efeito de coroa que se forma. Na Figura 2.3, está apre-

sentado um corte de uma bobina de um estator com condutores de secção retangular, onde é 

possível observar as diversas camadas de isolamento que estes possuem. Com a adição da mica 

à resina epóxi, a tensão de rutura é ainda mais elevada, podendo atingir valores como 

52,4kV/mm. Este valor diminui com o aumento da temperatura ambiente [39]. 
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Figura 2.3 – (a) Corte lateral e transversal (b), de uma bobina do estator e constituição do sistema de isola-
mento (adaptada) [40]. 

  

O isolamento principal utilizado em volta dos enrolamentos é constituído por um mate-

rial altamente absorvente de folha de mica, resina epóxi especial e por um tecido de fibra de 

vidro, que constitui o substrato. A mica e a fibra de vidro são projetados com a devida resistên-

cia mecânica para a aplicação que o motor for acionar [18]. A mica é a responsável pelo isola-

mento efetivo do estator e não a resina utilizada no processo de impregnação. 

 Para máquinas de média tensão, mais concretamente, superiores a 5kV, é recomendada 

a instalação de proteções contra o efeito de coroa. Os materiais isolantes são colocados nos 

seguintes pontos [9]: 

• Entre a ranhura do estator e uma bobina: isolamento das chapas magnéticas 

(ligadas à terra) da bobina; 

• Entre fases: isolar cada bobina eletricamente das outras (da mesma e de fases 

diferentes); 

• Fecho da ranhura do estator: isolamento dos condutores à face da ranhura, 

da própria ranhura e também para aumento da resistência mecânica, man-

tendo os condutores imóveis na ranhura.  

Dependendo do nível de tensão para qual o motor vá funcionar, os condutores dos en-

rolamentos podem ser de secção circular ou retangular e também é definido o número de cama-
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das de isolamento a aplicar.  De uma forma mais geral, uma bobina em forma de trapézio, nor-

malmente utilizada para motores de MT e AT, tem o formato apresentado na Figura 2.4, onde 

a parte da ranhura, que é reta, é a que vai estar inserida no seio da ranhura do estator. Na referida 

figura, observam-se as legendas com as designações de cada parte da bobina. 

Figura 2.4 - Constituição geral de bobina, ou bobina. 

Na Figura 2.5 é possível visualizar a colocação de 18 bobinas num estator, podendo 

observar-se a sua forma trapezoidal e também o passo do motor. O passo é o número de ranhuras 

de intervalo entre as duas partes retas da bobina, número este que é igual para o mesmo motor. 
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Figura 2.5 – Posição de bobinas já inseridas no bloco estator. 

  

É muito importante que o conjunto dos enrolamentos e do isolamento fiquem totalmente 

ajustados à ranhura do estator de modo a que, com a passagem da corrente nos enrolamentos e 

devido à criação de forças de atração magnéticas, os enrolamentos não se irão mover na ranhura, 

evitando-se um desgaste do isolamento por abrasão. Através do correto ajuste da bobina à ra-

nhura e do processo de impregnação a utilizar, permitir-se-á uma fixação mais duradoura dos 

materiais [4]. Verifica-se também, pela figura apresentada anteriormente, que as bobinas vão 

ser inseridas por ordem e ficando uma das partes retas por cima da parte reta da bobina seguinte. 

 

 

2.1.1. Fita de mica 
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A fita de mica é um material natural, provindo da natureza em forma de bloco. Para 

então ser utilizada no setor elétrico, a mica necessita de ser cortada em finas camadas. O valor 

comercial desta depende de dois fatores: do seu tamanho e da sua qualidade (cor, pureza, au-

sência de erros no cristal). A mica de melhor qualidade apresenta uma cor rosa-clara, com uma 

espessura de 0,1mm, livre de contaminantes, sem rachaduras e apresentar planeza [40].  

As propriedades isolantes são um facto quando se fala em mica. Esta apresenta excelen-

tes características de isolamento, devido à alta rigidez dielétrica, à resistência a descargas par-

ciais, pela forma como suaviza picos de corrente do campo elétrico e também à estabilidade de 

rigidez dielétrica para diversas ocorrências elétricas e temperaturas. O isolamento principal de 

um enrolamento do estator é constituído por cerca de 65% de folha de mica, 25% de resina e 

fibra de vidro e 10% de outros materiais isolantes [9], [40]. O substrato é a fibra de vidro que 

fará o suporte da mica, como apresentado na Figura 2.6. Nessa figura, na imagem b) e c) en-

contram-se apresentados os dois lados da fita de mica onde se observa claramente na imagem 

b) o substrato em fibra de vidro.

Figura 2.6 - Substrato da fita de mica: a) esquema representativo; b) fibra de vidro constituinte; c) camada 
de mica. 

Uma fita de mica deve possuir as seguintes principais características [41], [42]: 

• Fita flexível para aplicação em enrolamentos ou barras condutoras;

• Boa e rápida impregnabilidade;

• Retenção de resina sem drenagem da mesma;

• Resistência a descargas por efeito de coroa;

• Facilidade de aplicação por máquinas de enfitamento automático;

• Compatibilidade com os principais tipos de resina de impregnação.

Esta fita de mica (Figura 2.7), é baseada num tecido de tecido de fibra de vidro com 

papel de mica de muscovite. 
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Figura 2.7 - Rolo de fita de mica. 

 

 É um isolamento principal utilizado para estatores de média e alta tensão, adequado à 

impregnação por VPI (deve ser complementada com a resina adequada ao VPI). A sua espes-

sura é de 0,15 mm e possui uma tensão de rutura superior a 1,5kV [41].  

 Na Figura 2.8 encontra-se uma fotografia de uma máquina que procede à aplicação da 

fita de mica numa das partes retas da bobina, finalizando a primeira camada de isolamento. 

 

Figura 2.8 - Processo automatizado de colocação da fita de mica na parte reta da bobina. 

  

A outra parte reta é colocada noutra máquina, que realiza o mesmo processo. Sendo auto-

matizado, torna-se menos falível e as bobinas finalizadas possuem o isolamento realizado de 
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uma forma mais idêntica entre todas, não havendo erro manual, tornando-o muito mais rápido. 

Como as máquinas podem ter especificidades diferentes, a tensão aplicada à fita pode diferir de 

máquina para máquina. Em ensaios de capacidade realizados a bobinas de teste verificou-se 

que a capacidade variou consoante o lado da bobina que estava a ser medido. Este facto pode 

dever-se justamente à questão da tensão da fita aplicada pelas diferentes máquinas de enfita-

mento. O processo de aplicação da fita de mica é auxiliado por robôs, que conseguem produzir 

um resultado com bastante precisão e rapidez na realização do processo.  

2.1.2. Fitas condutoras e semicondutoras 

As fitas condutoras, tal como o próprio nome indica, fazem parte da camada condutora 

da parte reta da bobina para redução do efeito de coroa que pode surgir na superfície da bobina. 

Como exemplo, a fita apresentada na Figura 2.9, é condutora, para aplicação na parte reta da 

bobina, com um número de voltas especificado no projeto do motor e com uma determinada 

sobreposição. 

Figura 2.9 - Fita condutora, para aplicação na parte reta da bobina. 

A camada exterior de isolamento tem como função a redução dos esforços elétricos que 

podem existir entre a camada mais exterior de fita e a ranhura do estator e também constitui 
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uma proteção contra o efeito de coroa que pode surgir nas partes retas da bobina ou nas desen-

volventes. A camada condutora da bobina (fita de cor preta, nas bobinas da Figura 2.10) realiza 

um curto-circuito entre os espaços de ar que podem existir, impedindo a formação de diferenças 

de potencial elevadas entre os espaços e prevenindo descargas entre os mesmos. 

 

Figura 2.10 - Fita condutora aplicada na parte reta de bobinas. 

A fita condutora é apenas aplicada na parte reta das bobinas de média tensão. Através 

desta ação, dá-se também uma redução da erosão da superfície do isolamento devido a descar-

gas parciais, devido ao efeito de coroa que surge devido às pequenas cavidades existentes entre 

a fita condutora e a ranhura do bloco estatórico [43]. Quando se refere a fita semicondutora, o 

termo semicondutor não se refere ao mesmo que o componente semicondutor eletrónico, tal 

como o Silício ou Germânio, mas sim a uma camada geralmente com carbono. Esta camada 

não é totalmente isolante elétrica, sendo então um condutor muito fraco que atua como uma 

resistência de valor extremamente elevado [44]. 

As fitas semicondutoras (exemplo na Figura 2.11) têm como função a equalização do 

potencial na superfície exterior do condutor isolado dado que, com o aumento da temperatura 

(devido à circulação da corrente pela bobina), esta camada semicondutora comporta-se como 
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um condutor. Desta forma, o calor gerado pela circulação da corrente na bobina é dissipado 

[44]. 

Figura 2.11 - Exemplo de bobina com fita semicondutora. 

Essa camada impede também a formação de descargas parciais (efeito de coroa), supri-

mindo qualquer descarga que se possa vir a formar sobre a camada de isolamento. Caso a di-

mensão da bobina seja inferior à da ranhura, não ficando justa a esta, pode surgir um espaço de 

ar entre a bobina e a ranhura. Neste caso, se existir uma força elétrica superior a 3kV/mm, dar-

se-ão descargas parciais nessa cavidade [4]. O próprio condutor de cobre possui um isolamento 

à base de mica, como se observa na Figura 2.12, que constitui o isolamento entre espiras. 

Figura 2.12 - Condutor de cobre de secção retangular, e respetivo isolamento exterior de mica. 
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O isolamento do condutor possui um isolamento através de fita de mica impregnada à 

base de resina epóxi, com um reforço de duas camadas exteriores de película de poliéster para 

fixação da mica [42]. As camadas de isolamento podem vir com percentagem de sobreposição, 

em que 33% e 50% são os valores mais comuns. 

 

2.1.3. Verniz 

 

A função do verniz no sistema de isolamento é o isolamento do condutor de cobre. O verniz 

a utilizar deve ser à base de poliéster para altas temperaturas. É aplicado em todo o tipo de 

motores, da baixa à alta tensão, abrangendo toda a gama de potências. Os processos de impreg-

nação para o qual é mais adequado são a imersão ou o VPI [45]. Após o processo de impregna-

ção, o estator é colocado numa estufa na qual se procede à polimerização da resina ou verniz, 

de modo a que o verniz ganhe as suas propriedades de rigidez mecânica e dielétrica [46]. 

 

2.1.4. Resinas de Poliéster e de Epóxi 

 

 Antes dos atuais desenvolvimentos nas resinas à base de poliéster, os processos de im-

pregnação eram realizados com recurso a resinas epóxi. Atualmente, são combinados os dois 

tipos de resinas, de modo a obter uma resina em que seja possível utilizar em máquinas de 

impregnação automáticas. As resinas de poliéster apresentam como principais vantagens [47]: 

• Baixo custo; 

• Tempo de vida da resina de poliéster é superior (reduzindo-se o período de 

manutenção); 

• Após um período de inatividade do motor não há cristalização (não entu-

pindo orifícios indevidamente); 

• Melhores características a nível de sobrecarga térmica; 

• Variação das características elétricas reduzida com o aumento da tempera-

tura. 

Acompanhadas com as vantagens anteriormente descritas, seguem-se as desvantagens 

das resinas de poliéster [47]: 
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• Odor forte, devido à presença de estireno (requer ventilação obrigatória no

local de impregnação);

• Impossibilidade de polimerização da resina à temperatura ambiente (deverá

ser a pelo menos a 120ºC).

É necessário também ter em atenção que uma camada de resina em excesso traduz-se 

em desvantagens para o sistema de isolamento, tais como o consumo elevado do material e 

transmissão térmica menos eficiente. Para então processo ser bem sucedido, deve ser realizado 

um controlo preciso da injeção de resina, bem como da rotação a que o estator vai estar sujeito, 

de modo a que a rotação esteja adequada ao período de injeção de resina [47]. No caso dos 

estatores de média tensão, dado que são submetidos ao processo de impregnação por VPI (abor-

dado mais à frente), estes são colocados na cuba de impregnação onde é realizada a subida 

gradual da resina até cobrir o bloco estatórico. De seguida segue-se o processo de impregnação. 

A resina, consoante o fabricante, deve possuir uma temperatura adequada no momento da im-

pregnação, para que esta seja corretamente executada. Normalmente, no caso de estatores de 

média tensão, a resina deve estar a cerca de 23ºC. A polimerização desta, também com valores 

indicados por cada fabricante, efetua-se a uma temperatura mais elevada, na ordem dos 180ºC 

durante cerca de 8h [42].  

Atualmente, as resinas epóxi ou de poliéster (de baixa viscosidade e sem solventes), 

com a aplicação nas fitas de mica (no caso de motores de média tensão) que envolvem o con-

dutor, permitem que a bobina depois de finalizada possua menos falhas em termos de isola-

mento e que seja economicamente viável produzir, com o auxílio das máquinas que realizam o 

isolamento das bobinas [8]. A resina atribui maior rigidez dielétrica ao estator na sua fase inicial 

de vida útil, mas não confere maior durabilidade ao mesmo. 

2.2. Bobinagem de Média Tensão: Enrolamento e Isolamento de bobinas 

A bobinagem de um motor de indução é das componentes fundamentais do seu processo de 

fabrico e do produto final (com as bobinas todas devidamente ligadas), pois constitui o circuito 

indutor do motor (circuito elétrico). A bobinagem de motores de média tensão difere então do 

processo dos de baixa tensão devido ao tipo de fio de cobre utilizado, levando a que, posterior-

mente, todo o processo de formação da bobine e o seu isolamento sejam também diferentes. No 
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caso da média tensão, as bobinas são então do tipo pré formadas com barra de cobre de secção 

retangular (e não fio circular como na baixa tensão) com a sua forma semelhante a um trapézio. 

 

2.2.1. Etapas do processo de bobinagem e isolamento 

 

A formação de bobinas de média tensão, de uma forma sucinta, cumpre a sequência 

ilustrada na Figura 2.13: 

 

Figura 2.13 - Sequência geral da bobinagem de Média Tensão. 

 

O processo de bobinagem analisado em curso de fabrico inicia-se então com o enrola-

mento da barra de cobre, segundo o formato de uma elipse, com o eixo menor de compri-

mento muito inferior ao eixo maior, como se observa na Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 – Navete já formada. 

 

É um processo realizado com o auxílio de uma máquina que realiza o número de voltas 

necessário para correspondência ao número de espiras, especificado no projeto elétrico do 

motor. Consoante seja uma ou mais barras em paralelo, as mesmas são colocadas na má-

quina paralelamente, e posteriormente realiza-se o enrolamento. No fim do enrolamento, 

ainda não se denomina de bobina, mas sim de navete. É necessário verificar todas as dimen-

sões de comprimento, largura e espessura da navete, pois se estas dimensões não estiverem 

corretas, a bobina após expandida e isolada, pode estar com muita folga na ranhura ou 

mesmo não entrar na mesma. 

Enrolamento 
Fio de Cobre

Prensagem Expansão Isolamento
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De seguida, a navete necessita de ser prensada e para tal é colocada uma fita com resina, 

que, com a temperatura da prensa (cerca de 150ºC), vai permitir que a resina fixe as dife-

rentes espiras da navete, conferindo-lhe resistência mecânica, através de forças de pressão 

na altura e na largura das bobinas. Mas, como são colocadas duas navetes, uma em cima da 

outra no mesmo espaço da prensa, estas, com a resina poderiam colar-se e, para que tal não 

aconteça, é colocada, antes do processo de prensagem, uma película à base de silicone, em 

volta das partes retas das navetes. A prensagem tem a duração de 15 minutos, findos os 

quais as duas navetes ficam em repouso numa mesa para arrefecimento natural. A Figura 

2.15 apresenta uma navete colocada na prensa, em que, ao mesmo tempo que se realiza a 

prensagem, resistências elétricas aquecem as superfícies de contacto da prensa com a navete 

para que a fita com resina possa libertar essa mesma resina por entre as espiras. 

Figura 2.15 - Navete submetida ao processo de prensagem. 

Após a prensagem, a navete para ser expandida, necessita de uma fita de nastro (Figura 

2.16) para conferir resistência mecânica no ato da expansão (Figura 2.17). Nesta etapa, é 

também removida a película de silicone que impede as navetes de se fixarem entre si. 
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Figura 2.16 - Fita de nastro, aplicada nos extremos da navete. 

  

Finda esta etapa, a navete é inserida na máquina de expansão (previamente ajustada e pro-

gramada segundo o projeto elétrico do motor) para que fique com o formato final para inserção 

no estator, como ilustra a figura seguinte.  

 

Figura 2.17 - Navete na etapa de expansão, antes de iniciar à esquerda; após a expansão, à direita. 

 

A expansão permite dar o ângulo correto às desenvolventes e distância entre partes retas. 

As primeiras bobinas a serem expandidas são sempre verificadas com mais cuidado pois, caso 

seja necessário, a máquina que procede à expansão deve ser afinada. Após a expansão, usa-se 

então o termo bobina, pois já possui a geometria final. Após essas primeiras bobinas abertas e 

estando as medidas corretas, no final de cada expansão seguinte são apenas conferidas as di-
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mensões entre partes retas, entre testas e das desenvolventes. Com a bobina já expandida (Fi-

gura 2.18) é retirada a fita de Nastro, e segue-se a última e mais importante fase: o isolamento 

das bobinas. 

Figura 2.18 - Aspeto das bobinas após expansão. 

O isolamento divide-se em três grupos: 

• Isolamento das partes retas;

• Isolamento das desenvolventes e testas;

• Isolamento das pontas.

Existem então para cada parte da bobine diferentes tipos de isolamento, que vai ser definido 

consoante o nível de tensão do motor. Há isolamento que existe de base para qualquer motor, 

independentemente do nível de tensão deste, tais como: a fita de mica e a fita termo retrátil. A 

Figura 2.19 apresenta os materiais de isolamento mais utilizados no processo de bobinagem de 

média tensão para cada zona da bobina. Na Figura 2.19 está apresentada uma bobina com os 

diferentes tipos de fita de isolamento utilizados em cada parte da bobina. É de salientar que, 

para cada bobina, nas duas partes retas, é apenas utilizada uma fita de última camada exterior: 

fita condutora ou semicondutora, consoante o nível de tensão do motor. Na imagem apresentada 

anteriormente foram colocadas propositadamente dois tipos de fita diferentes: condutora e se-

micondutora, apenas a título de exemplo. Consoante então o nível de tensão do motor pode ser 
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necessária a utilização de fita condutora (exemplo na Figura 2.20) para suprimir o efeito de 

coroa que se pode formar nas desenvolventes da bobine. 

 

 

Figura 2.19 - Tipos de fita de isolamento, por camada, para uma bobina de média tensão. 

  

 

Figura 2.20 – Pormenor da sobreposição da fita condutora na parte reta da bobina. 

Ao colocar-se a fita de isolamento manualmente, deve existir uma sobreposição da fita em 

cerca de um terço da largura total da fita. É também necessário produzir tensão na fita em uso, 
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de modo a que esta fique o mais justa possível. Relativamente ao número de camadas de fita de 

mica, estas são variáveis consoante o nível de tensão do motor. As pontas da bobine são isoladas 

também com fita de mica absorvente e fibra de vidro e a segunda e última camada, com fita 

termo retrátil.  

Quanto à parte reta, o isolamento principal é composto pela fita de mica, sendo que o nú-

mero de camadas varia consoante o nível de tensão do motor e que é realizado por uma máquina 

que isola de forma automática as duas partes retas da bobina. As desenvolventes e testas são 

isoladas manualmente. 

Também nesta etapa a tensão da fita é um fator importante sendo esta regulada pelo opera-

dor. Se a tensão não for corretamente aplicada, existirão aberturas que não contribuem para o 

isolamento da bobina, formando-se mesmo cavidades entre as camadas de isolamento, o que 

possibilita a ocorrência de descargas parciais ou mesmo uma rutura do isolamento nesse local. 

Se durante o isolamento houver uma falha de tensão da fita, essa parte reta deverá ser isolada 

desde o início. Após a aplicação do número de camadas exigido, a espessura total deve ser 

medida de modo a aferir se está dentro dos valores limites estabelecidos no projeto elétrico do 

motor para posteriormente ser inserida na ranhura do estator de forma adequada e sem que haja 

dano no isolamento. Após o isolamento da parte reta, são isoladas as testas e desenvolventes da 

bobina, tendo também como isolamento base a fita de mica e após o número de camadas exi-

gido, é colocada uma camada de fita termo retrátil como acabamento. 

De seguida, é colocada a segunda camada de isolamento na parte reta, de uma forma manual 

e esta camada pode ser de dois tipos de fita distintos: fita condutora ou fita semicondutora. A 

fita semicondutora é utilizada para uniformizar o campo elétrico pela parte reta. Também com 

a sua aplicação, é dada alguma proteção contra descargas parciais [48]. Finda esta etapa, as 

bobinas são agrupadas, para serem inseridas posteriormente no bloco de estator, como se ob-

serva na Figura 2.21. 
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Figura 2.21 - Grupos de bobinas já finalizadas. 

 

2.3. Deterioração do Sistema de Isolamento 

 

A deterioração do sistema de isolamento de motores elétricos dá-se numa fase inicial pela 

criação de bolsas de gás em cavidades no isolamento devido à degradação da resina de impreg-

nação. Estas bolsas podem surgir no interior do sistema de isolamento (devido ao ciclo de carga, 

polimerização incorreta, fadiga térmica), mas também na superfície das bobinas (vibração da 

bobina, descargas parciais, contaminação por gases ou sólidos, espaçamento inadequado entre 

bobinas) [25]. 

 

2.3.1. Fadiga térmica 

 

A fadiga térmica do isolamento ocorre na sequência de sobrecargas frequentes, refrige-

ração do motor insuficiente, sistema de tensões de alimentação desequilibrado ou mesmo 

projeto incorreto do motor.  A falha de um motor devido ao sobreaquecimento pode demorar 
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anos, dependendo da espessura de isolamento presente e da temperatura a que o isolamento 

está sujeito [25]. 

2.3.2. Ciclo de carga 

Uma máquina elétrica, seja rotativa ou estática, deve possuir um regime de carga o mais 

constante possível, de modo a que tenha um comportamento estável e o seu tempo de vida não 

seja também reduzido. O arranque e paragem sucessivos de motores elétricos (como apresen-

tado na Figura 2.22) são uma causa de degradação do isolamento. Um aumento de carga no 

motor, além do valor nominal, causa um aumento de temperatura (devido ao aumento das per-

das de Joule). Esforços cíclicos pela variação de carga deterioram as camadas de isolamento 

exterior ou mesmo o isolamento principal de mica [25].  

Figura 2.22 - Exemplo de variação de temperatura de um motor com arranque e paragem[49]. 

2.3.3. Fixação inadequada 

Mesmo após o estator ser submetido ao processo de impregnação podem ainda perma-

necer espaços de ar entre o isolamento e a ranhura. Isto pode acontecer devido a um processo 

de impregnação inadequado, viscosidade da resina em valores incorretos, temperatura de im-

pregnação incorreta, objetos estranhos entre uma ou mais fitas de isolamento. Como já abor-

dado, com a existência desses espaços de ar, dar-se-ão descargas parciais que, ao longo do 
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tempo, provocam a degradação do isolamento. Um outro problema na criação dos referidos 

espaços de ar relaciona-se com a criação de uma barreira térmica que impede uma melhor con-

dução de calor desde o condutor de cobre até à ranhura para um arrefecimento dos condutores 

de cobre do estator. Se os espaços de ar forem localizados no meio da espessura de isolamento, 

os danos não são tão graves, em comparação com espaços de ar que estejam presentes na su-

perfície do material de isolamento [25].  

 

2.3.4. Enrolamentos soltos 

 

Devido ao processo de polimerização da resina, a bobinagem pode tornar-se ligeira-

mente mais pequena, devido à fita termo retrátil colocada nas testas e desenvolventes das bobi-

nas, fazendo com que as bobinas fiquem com folga dentro da ranhura do estator. Com isto, 

criam-se zonas no isolamento com descontinuidades na superfície, podendo-se dar descargas 

entre esse ponto e uma espira ou mesmo com a ranhura do estator, caso a tensão atinja um valor 

de rutura [25]. 

 

2.3.5. Descargas elétricas na ranhura do estator 

 

Uma descarga deste tipo dá-se normalmente entre a superfície da bobina e o núcleo do 

estator. Se a camada de fita semicondutora da parte reta da bobina estiver danificada, ir-se-ão 

desencadear descargas parciais e consequente produção do gás ozono, ambos extremamente 

nocivos para o isolamento, para além de aceleradores no processo de redução de tempo de vida 

do mesmo [25]. Os danos causados pelo ozono e pela formação de ácido nítrico (devido à hu-

midade) no isolamento são notórios pela zona de cor branca, como se observa na Figura 2.23. 
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Figura 2.23 - Danos causados na superfície do isolamento, devido a descargas de efeito de coroa [50]. 

Depois da parte exterior da bobina estar danificada, é quase irreparável pois, após o 

processo de impregnação, a resina ganha uma rigidez mecânica elevada, impedindo a substitui-

ção da camada de isolamento [25]. Uma segunda impregnação a este estator não irá prolongar 

a vida útil do estator, dado que a impregnação não confere ao estator propriedades de isola-

mento. 

2.3.6. Contaminação de Enrolamentos 

No caso de existirem poluentes, tais como: poeiras, sujidade, óleos, gases, ir-se-á formar 

um caminho condutor entre duas bobinas adjacentes com potencial diferente e, de uma forma 

geral, cada uma das bobinas de fases diferente. Devido a esse caminho condutor podem formar-

se posteriormente descargas parciais entre os dois elementos em tensão degradando o isola-

mento superficial de ambos. Caso o defeito não seja reparado a tempo útil, a propagação da 

deterioração do isolamento pode dar origem a uma passagem à massa, entre as fases envolvidas 

e a massa. Caso existam óleos, estes dissolvem e dão um pequeno espaçamento no isolamento, 

trazendo resíduos que impedirão a correta transferência de calor entre o enrolamento e o exte-

rior e reduzindo assim a vida útil de todo o sistema de isolamento [25]. 



2. Isolamento, Impregnação e Ensaios a Estatores de Média e Alta Tensão 

 

44 

 

2.3.7. Espaçamento mais reduzido 

 

Por fins económicos e de otimização em termos do material cobre, aumento de potência 

por carcaça, o espaço entre testas e desenvolventes das bobinas é atualmente mais curto. Ao 

longo da evolução do motor elétrico, para uma dada potência, as carcaças são cada vez menores. 

Este espaçamento tem como finalidade permitir um melhor arrefecimento da bobinagem e re-

duzir a probabilidade de ocorrência de descargas parciais entre bobinas. Além disso, quanto 

mais próximas estiverem as bobinas, ao nível da média tensão, poderão desencadear-se descar-

gas parciais entre duas ou mais bobinas próximas entre si. 

Na Figura 2.24, estão apresentadas duas fotografias que visam mostrar a diferença entre 

duas bobinagens, uma com as desenvolventes e testas das bobinas mais espaçadas umas das 

outras, permitindo assim uma melhor ventilação (imagem da esquerda) e uma bobinagem em 

que as desenvolventes e testas estão mais próximas (imagem da direita). 

 

Figura 2.24 - Comparação de distâncias entre desenvolventes de bobinas de média tensão: à esquerda bobi-
nagem mais espaçada; à direita, desenvolventes mais próximas. 

 

Esta diferença deve-se principalmente ao tamanho do bloco do estator que, quanto maior 

for, mais as bobinas estarão espaçadas, em casos de mesmo número de polos e nível de tensão 

do motor.  

 



2. Isolamento, Impregnação e Ensaios a Estatores de Média e Alta Tensão

45 

2.4. Processos de Impregnação de Estatores 

O motor elétrico, no seu normal regime de funcionamento, pode estar sujeito a diversos 

esforços elétricos, mecânicos, térmicos e ambientais e dependendo da severidade desses esfor-

ços, o motor sofrerá alterações no seu funcionamento ou mesmo na sua estrutura.  

São diversos os defeitos que podemos constatar no caso de isolamentos que estejam danifi-

cados tais como: curto-circuito entre bobinas da mesma fase, curto-circuito entre espiras, curto-

circuito à massa, curto-circuitos entre fases. Na Figura 2.25 encontra-se apresentada uma foto-

grafia do momento de passagem direta à massa de um estator num ensaio de rigidez dielétrica. 

Torna-se então essencial que o processo de impregnação e polimerização do estator seja o mais 

perfeito e eficiente possível [22].  

Figura 2.25 - Ocorrência de passagem à massa num estator antes da impregnação, devido a defeito no iso-
lamento. 

Para que o isolamento seja então feito corretamente e de uma forma duradoura, é necessário 

que a resina utilizada se encontre em boas condições de resistência química, térmica, mecânica, 
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elétrica à humidade e possua ainda excelentes características dielétricas. A viscosidade é tam-

bém um parâmetro de extrema importância, pois se a viscosidade não se encontrar em níveis 

corretos, a resina não penetrará corretamente nas ranhuras do estator e não se fixará também 

nos condutores dentro das referidas ranhuras [7]. Um material é classificado como “dielétrico” 

se este possibilitar o armazenamento de energia quando é aplicado um campo elétrico [51].  

Para então aferir a qualidade da resina em termos de viscosidade, recorre-se a uma tabela, 

onde se mede o tempo que esta demora a sair do copo de Ford, como apresentado na Figura 

2.26, para um dado valor de capacidade a uma dada temperatura ambiente.  

 

Figura 2.26 – Exemplo de um copo de Ford [52].  

 Grande parte dos fabricantes de motores elétricos utilizam nos seus processos de im-

pregnação resina epóxi ou de poliéster [8]. Em suma, os melhores requisitos para os materiais 

de impregnação são [46]: 

• Baixa viscosidade; 

• Prazo de utilização alargado (vida útil); 

• Boa rigidez dielétrica; 

• Classe térmica do fluido impregnante deve exceder a classe térmica do enrola-

mento a isolar; 

• Temperatura de polimerização moderada. 

Só com a resina nas devidas condições definidas pelo fabricante se pode assegurar que 

a polimerização do estator vai ser efetuada da forma mais correta. 
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2.4.1. Processos de Impregnação de Estatores de Baixa Tensão 

Os processos de impregnação de estatores de baixa tensão mais utilizados são de 3 tipos, 

onde com a diferença para o processo de VPI, os de baixa tensão são realizados à pressão at-

mosférica, apresentados na Figura 2.27. 

Figura 2.27 - Processos de impregnação de estatores de baixa tensão: a) Imersão; b) Fluxo contínuo; c) Roll 
Dipping [5], [53]. 

O processo de impregnação por imersão distingue-se dos restantes dois apresentados, 

pois neste o estator é completamente imerso na resina ou verniz de impregnação [53]. O pro-

cesso de Fluxo contínuo é o mais utilizado na indústria em que é injetado um jato fino de resina 

ou verniz nos enrolamentos [8]. Permite uma aplicação em produção em série dado o tempo de 

processo reduzido; necessita de menos espaço físico de instalação em comparação com por 

exemplo o processo de VPI  e não é necessário trabalho de remoção de resina do bloco estató-

rico. Permite também a aplicação de resina em pontos localizados apenas [31], [47], [54]. É um 

processo normalmente realizado no interior de uma estufa, de modo a manter os enrolamentos 

mais quentes que a temperatura ambiente para permitir uma melhor penetração da resina nas 

ranhuras [55]. Se o fluido impregnante for verniz, este deve ser aplicado à temperatura ambiente 

[7]. É realizado com um estator em rotação lenta como também no processo de Roll Dipping. 

O processo de Roll Dipping consiste essencialmente na imersão parcial do estator na resina ao 

mesmo que este está em rotação lenta. Para qualquer um dos processos descritos anteriormente, 

a polimerização da resina é efetuada após a impregnação [31]. 
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2.4.2. Processos de Impregnação de Estatores de Média e Alta Tensão 

 

A impregnação de estatores de classes de tensão superiores a 2,3kV requer um cuidado 

especial devido ao nível de tensão a que estes estarão sujeitos. O isolamento, como já visto 

anteriormente, é também diferente, à base de fita de mica que compõe o isolamento principal. 

Em termos de impregnação, o processo utilizado é o de VPI, como será abordado em seguida. 

 

2.4.2.1. Impregnação por VPI 

 

A impregnação por VPI, já utilizada há cerca de três décadas, consiste essencialmente 

na subida de uma resina epóxi de classe H (isenta de solventes) dentro de uma cuba pressuri-

zada, com o estator colocado no seu interior [54]. Este processo é realizado em estatores de 

média e alta tensão.  

Existem dois tipos de impregnação por VPI: o VPI de barras simples e o Global VPI 

(GVPI). O processo de VPI de barras simples é mais utilizado em máquinas de grandes dimen-

sões tendo como vantagem o teste das barras impregnadas antes da inserção das mesmas nas 

ranhuras respetivas, apresentando como desvantagem o custo, comparativamente ao GVPI. É 

um processo para bobinas individuais ou barras de Roebel [8]. O processo de GVPI permite a 

selagem dos elementos do estator, impedindo a permanência em orifícios e na superfície dos 

elementos, de agentes que possam ser causadores de danos ao sistema de isolamento (gases, 

esforços elétricos, térmicos e mecânicos). Apresenta como principal desvantagem que, em caso 

de necessidade de reparação de um enrolamento, a mesma é impossível e também, nalguns 

casos, a limitação, devido ás dimensões necessárias para o tanque de VPI quando se trata de 

estatores de grandes dimensões. Este processo de VPI quando então aplicado a todo o estator, 

denomina-se GVPI, pois todo o estator é inserido na cuba de impregnação que, doravante, será 

mencionado de uma forma mais comum como VPI. 

A resina de classe H permite que, pelo menos até aos 180ºC, esta não perca as suas 

propriedades químicas e físicas num regime permanente a essa temperatura. Para que a resina 

possua uma viscosidade mais baixa é adicionado Estireno. 
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Figura 2.28 - Exemplo de cuba de impregnação por VPI. 

Durante o processo, o estator é impregnado sob pressão e em vácuo (ou vazio) em dois 

ciclos, a uma temperatura controlada. Este processo tem como principal objetivo facilitar a pe-

netração da resina ou verniz na totalidade das ranhuras do estator, chegando também aos enro-

lamentos [9], [56], [57]. 

Quando se inicia a fase de vácuo, todo o ar que se encontrar na envolvência e no interior 

do estator é removido. Com a combinação da subida da resina na cuba de VPI e o vácuo em 

todo o estator permite que todos os espaços fiquem preenchidos com a resina ou verniz impreg-

nante [58]. 

Foi o primeiro método utilizado para forçar a resina a circular por várias camadas de 

condutores e de isolamento. Este tipo de impregnação apresenta diversas vantagens, tanto a 

nível elétrico como a nível mecânico, sendo exemplos [56], [57], [59]: 

• Rigidez Dielétrica: com este processo, o estator apresenta maior rigidez dielé-

trica devido à presença da resina;

• Falhas de isolamento: nas falhas de isolamento podem alojar-se poeiras, flui-

dos, gases, humidade, agentes corrosivos ou outros elementos que perturbem o

correto funcionamento do sistema de isolamento. Em máquinas de AT, pode

surgir o efeito de Coroa nesses espaços vazios, o que é um aspeto a ter em espe-

cial atenção devido à sua perigosidade. Com este processo, dá-se uma proteção

à bobinagem;
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• Envelhecimento e degradação prematura: o envelhecimento prematuro do 

isolamento pode ser substancialmente reduzido devido às boas propriedades de 

transferência de calor que se estabelecem com o processo de VPI, pois os enro-

lamentos e o estator formam um elemento único onde ocorrerá um fluxo de cir-

culação de ar com menos rugosidades; 

• Vibrações: são também reduzidas num grau elevado, pois existem esforços ele-

trodinâmicos que uma bobina está sujeita ao estar em tensão, causando abrasão 

da superfície do seu isolamento, a não ser que esteja completamente imóvel.  

Após o processo de VPI, o estator vai ser polimerizado num forno, onde permanece 

duramente algumas horas, de modo a endurecer a resina. Se um estator for corretamente im-

pregnado pelo processo de VPI, este vai apresentar características excelentes no seu funciona-

mento e também um plano de manutenção mais reduzido [59]. O número de horas de polime-

rização da resina vai ser abordado no capítulo de resultados. 

 

2.5. Ensaios de avaliação 

 

De modo a que o produto final seja totalmente funcional, cumprindo com as normas e 

requisitos de segurança do mesmo, são realizados ensaios de avaliação em todo o processo de 

fabrico. Os estatores requerem especial atenção neste tema, pois é necessário garantir que o 

isolamento está em condições adequadas. O resultado final é influenciado em todo o curso de 

fabrico, desde a bobinagem, ao isolamento, à impregnação e até à polimerização da resina. 

Os métodos de ensaio podem subdividir-se em dois grupos, que os distingue pela obri-

gatoriedade de saída de serviço e paragem do motor ou pela não obrigatoriedade dessa paragem 

[60]: 

• Métodos Intrusivos (Off-Line): requerem a paragem e saída de serviço do motor, 

sendo exemplos: 

• Medição Resistência Óhmica; 

• Ensaio de Rigidez Dielétrica; 

• Capacidade Fase-Terra e entre condutores; 

• Fator de dissipação (tg(δ)); 

• Ensaio de impulsos (Surge Test); 
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• Ensaios de Descargas Parciais.

• Métodos não intrusivos (On-Line): o motor pode permanecer em serviço e são

exemplos:

• Medições de temperatura nos enrolamentos estatóricos (termopares ou com câmaras

termográficas);

• Descargas parciais On-Line.

Os testes off-line são realizados para determinar o risco de avaria e se as reparações 

podem ser realizadas. Têm como principais vantagens a fácil acessibilidade ao elemento em 

estudo, o ensaio em ambientes menos ruidosos (fora do local de trabalho do motor) e a diversi-

dade de ensaios não afetando a carga que o motor aciona. Relativamente às desvantagens, estes 

testes utilizam tensões acima dos valores nominais, requerem equipamentos especiais para me-

dição de diversas variáveis, com um tempo de execução que pode ser demorado. Para resultados 

mais fidedignos, os cabos de alimentação do motor devem ser desligados do mesmo e cada fase 

deve ser ensaiada em separado [27].  

2.5.1. Medição da Capacidade 

O ensaio da medição da capacidade fase-terra tem como objetivo aferir a qualidade dos 

materiais de isolamento e dos dispositivos elétricos. Este ensaio é destinado a estatores que já 

estejam impregnados [61]. É um ensaio que não está atualmente regulado por nenhuma norma 

internacional em que os valores obtidos a partir de um ensaio deste tipo podem apenas ser va-

lidados por análise comparativa com outros ensaios equivalentes realizados no passado. Este 

ensaio é realizado a cada fase e com o bloco de estator ligado à massa.  

A monitorização contínua e cálculo da capacidade entre fases ou entre uma fase e o 

neutro e do fator de dissipação, permite tirar conclusões acerca do estado de todo o sistema de 

isolamento e da evolução do mesmo ao longo do tempo. A variação do valor do fator de dissi-

pação pode mesmo dar uma leve indicação da causa do defeito no isolamento. Embora a análise 

da corrente de fugas permita detetar mudanças no isolamento entre fases ou fase-terra, não é 

possível detetar defeitos no isolamento entre enrolamentos [62]. 
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2.5.2. Medição da Resistência de Isolamento 

 

Para o ensaio da resistência de isolamento é necessário conhecer a tensão nominal do esta-

tor. É um ensaio realizado em corrente contínua. É necessário que esse valor de resistência seja 

corrigido para a temperatura de 40ºC de forma a uniformizar valores de ensaios e suprimir 

algumas alterações indesejadas ao seu valor (tensão, tempo de teste, humidade, temperatura, 

tamanho do motor, entre outros…) e deve ser medido durante um período de tempo, especifi-

cado na norma IEEE Std. 43-2013, que normalmente varia entre 1 e 10 minutos de duração, em 

que são registados os valores de resistência de isolamento ao fim do 1º minuto e aos 10 minutos 

de medição [7], [63].   

A RI varia proporcionalmente com a espessura do isolamento mas é inversamente propor-

cional à área da superfície condutora. Isto é, quanto maior for a superfície condutora, menor 

será a resistência de isolamento [63]. Na Figura 2.29 está apresentado o circuito equivalente 

com as correntes em análise durante o ensaio de resistência de isolamento, verificando-se que 

a corrente total (IT) é a soma das quatro correntes apresentadas. A resistência de isolamento, 

IR1 min, é dada normalmente numa escala na ordem dos MΩ. 

 

Figura 2.29 - Circuito equivalente do ensaio da resistência de isolamento [63]. 

  

A corrente total depende do tempo em que os enrolamentos estejam sujeitos à tensão de 

ensaio de CC. Como referido anteriormente, a corrente de carga ou de capacidade rapidamente 

diminui até o sistema de isolamento estar carregado. A corrente de absorção decresce também 

mas, de uma forma menos acentuada, até zero, processo em que o material dielétrico é o res-

ponsável pelo ritmo de decréscimo da curva. Caso o isolamento esteja húmido ou contaminado 
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não deverá ocorrer um decréscimo da corrente de absorção durante muito tempo [64]. Como se 

observa no gráfico apresentado na Figura 2.30, para o caso de um isolamento e bom estado, o 

valor da corrente total tem um comportamento exponencial decrescente, com estabilização no 

valor próximo da corrente de fugas.  

Figura 2.30 - Correntes envolvidas no ensaio de resistência de isolamento [65]. 

O ensaio de resistência de isolamento, segundo a norma IEC 60034-27-4, mede-se após 

1 minuto, a uma tensão em CC estabelecida na norma IEEE Std. 43-2013 e o comportamento 

do valor da resistência é aproximadamente idêntico ao da curva apresentada na Figura 2.31:  

Figura 2.31 - Curva típica da resistência de isolamento medida a 1 minuto [66]. 

Um isolamento em bom estado de conservação deve apresentar uma curva de corrente 

de fugas, com um crescimento e estabilização num valor de corrente na ordem dos µA ou nA, 
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dependendo do nível de tensão da medição. Esta é então a corrente mais importante a medir 

num ensaio de resistência de isolamento [64]. Pela Figura 2.32 é possível observar que a cor-

rente de fugas entre dois condutores é dada por uma condutividade do meio dielétrico presente 

entre os condutores e pela capacidade que esse meio dielétrico permite entre os dois pontos. 

 

Figura 2.32 - À esquerda: corrente de fugas, componente resistiva ; à direita: corrente de fugas, componente 
capacitiva [64]. 

 

  Para o ensaio da resistência de isolamento, segundo a norma IEEE Std. 43-2013, esta 

deve ser medida após 1 minuto de ensaio em que, num estator trifásico, um dos enrolamentos 

é submetido a uma tensão em CC durante 1 minuto. De uma forma geral, na 1ª medição de 

resistência de isolamento, são ligadas as 3 fases entre si. O bloco estatórico é ligado à massa, 

tal como ilustra a Figura 2.33. Se o valor obtido não for satisfatório, é então realizada a medição 

em cada condutor de fase, individualmente. O valor obtido da resistência de isolamento deve 

ser analisado com base na Tabela 2.3, constante na norma IEEE Std. 43 de 2013. Enquanto é 

esse enrolamento ensaiado, os restantes 2 enrolamentos são ligados à massa. Os condutores que 

não estejam sujeitos ao ensaio devem estar ligados ao terminal de terra. 
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Figura 2.33 - Esquema de medição da resistência de isolamento num cabo tripolar. 

 

Deve ser realizada a correção do valor da resistência para 40ºC de temperatura ambiente 

[65]. Uma regra que é seguida, não regulamentada, é de que a resistência de isolamento varia 

com um fator de 2 para cada 10ºC de aumento da temperatura [34]. 

Tabela 2.2 - Valores mínimos recomendados de resistência de isolamento a 40ºC [65]. 

RI mínima Aplicação 

𝑅𝐼1 𝑚𝑖𝑛 = 𝑈[𝑘𝑉] + 1 [MΩ] Enrolamentos fabricados antes de 

1970, enrolamentos de campo, outros. 

𝑅𝐼1 𝑚𝑖𝑛 = 100 MΩ Enrolamentos para motores de CA fa-

bricados após 1970. 

𝑅𝐼1 𝑚𝑖𝑛 = 5 MΩ Motores CA e CC de BT, com bobinas 

de fio e bobinas pré formadas. 

 

 A tensão ‘U’ apresentada na tabela anterior corresponde para máquinas trifásicas a ten-

são fase-fase. Para máquinas monofásicas e de CC, a tensão fase-neutro e positivo-negativo, 

respetivamente. Estes valores também não são aplicáveis a enrolamentos que ainda não foram 

submetidos a um processo de impregnação [65]. Os valores de RI calculados com base na Ta-

bela 2.3 são considerados na medição das 3 fases em simultâneo, com a carcaça do estator 

ligada à terra. 
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A Tabela 2.3 apresenta, em termos qualitativos, os limites para a resistência de isola-

mento medida, verificando-se que um sistema de isolamento com uma resistência inferior a 100 

MΩ já se considera degradado ou mesmo perigoso. 

Tabela 2.3 - Limites qualitativos da resistência de isolamento [67]. 

Resistência de Isolamento  Avaliação Qualitativa do Isolamento 

≤ 2 MΩ Inaceitável 

<50 MΩ Perigoso 

50 a 100 MΩ Mau 

100 a 500 MΩ Regular 

500 a 1000 MΩ Muito Bom 

>1000 MΩ Excelente 

 

Na Tabela 2.4 estão apresentadas as expressões para cálculo da tensão de ensaio da 

resistência de isolamento. 

Tabela 2.4 - Equações para tensões de teste de motores elétricos de CA, em Rigidez Dielétrica [64], [68]. 

Condição de medição, e tipo de tensão Fórmula de cálculo 

Fábrica, em CA 2 x Un + 1000 [V] 

2º ensaio em Fábrica, em CA 0,8 x 2 x Un + 1000 [V] 

 

Em termos de nível de tensão, estes variam entre os 0,5 e os 10 kV, sendo que os valores 

apresentados na Tabela 2.5. Estes são referidos à tensão estipulada dos enrolamentos entre fases 

para máquinas trifásicas e tensão fase-neutro em máquinas monofásicas. É um aspeto particu-

larmente relevante em máquinas de baixa tensão, pois pode dar-se uma falha de isolamento 

caso não se tenha em atenção os valores nominais de tensão para os enrolamentos. Para o ensaio 

de resistência de isolamento, a tensão a aplicar nos enrolamentos é estipulada pela Tabela 2.5. 

Tabela 2.5 - Valores de referência de tensões em CC para o teste de resistência de isolamento [63]. 

Tensão Estipulada dos 

enrolamentos [V] 

Teste de Resistência de 

Isolamento em CC [V] 

< 1000 500 

1000 a 2500 500 a 1000 



2. Isolamento, Impregnação e Ensaios a Estatores de Média e Alta Tensão

57 

2501 a 5000 1000 a 2500 

5001 a 12000 2500 a 5000 

>12000 5000 a 10000 

Os resultados da medição da resistência de isolamento variam com fatores externos, tais 

como humidade e temperatura no local da medição, gases, entre outros. Assim, devem ter-se 

em atenção as condições em que se realiza o ensaio para que os valores obtidos possam ser o 

mais reais possível. Para materiais de isolamento especiais, os valores a ter em conta para o 

ensaio são baseados em resultados de testes anteriores. No entanto, estes ensaios possuem limi-

tações, já referidas na norma IEEE Std.43-2013, tais como [65]: 

• RI de um enrolamento não está diretamente ligada à rigidez dielétrica. Exceto

se o defeito for concentrado, é impossível obter previsões de quando o enrola-

mento terá problemas de isolamento;

• Enrolamentos com uma desenvolvente de área grande, máquinas de grande

porte e de baixa velocidade e máquinas com comutadores de escovas, podem

possuir valores de RI abaixo do recomendado;

• Ensaio de RI e IP pode não indicar a presença de materiais estranhos no enrola-

mento bem como de defeitos provenientes de uma má impregnação ou fadiga

térmica do isolamento.

2.5.3. Índice de Polarização 

O ensaio do índice de polarização também conhecido como teste de “Megger” visa a 

deteção de problemas nos enrolamentos relacionados com contaminantes, apesar de este 

ensaio poder também detetar defeitos causados por deterioração de isolamento causada por 

esforços térmicos [33]. O objetivo do ensaio do IP é determinar a elasticidade do isolamento 

à massa, isto porque as moléculas que constituem o material isolante, na presença do campo 

elétrico, ir-se-ão alinhar com esse campo, aumentando a resistência de isolamento [68]. 

O ensaio do índice de polarização é realizado com a aplicação de uma tensão em 

CC, a um nível inferior dos limites máximos estabelecidos na norma IEEE Std. 43-2013, 
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entre os enrolamentos do estator e a carcaça do motor (massa) [69]. É utilizado um medidor 

de resistência de isolamento durante 10 minutos onde são registados os valores da resistên-

cia de isolamento ao 1º minuto e ao fim dos 10 minutos de ensaio [68]. O aparelho de 

medição, como apresentado na Figura 2.34, é semelhante ao multímetro, com duas princi-

pais diferenças: 

• as tensões de operação, que podem chegar aos 10kV (enquanto no multímetro 

normal rondam 1kV); 

• a escala de medição de resistência é na ordem dos GΩ (enquanto no multímetro 

normal é Ω) e, por fim, a resistência interna é bastante superior à do multímetro, 

tornando menos perigoso que o multímetro em tensões mais elevadas [34]. 

 

Figura 2.34 – Medidor de resistência de isolamento utilizado. 

No caso de o isolamento estar degradado por algum motivo não irá ocorrer polarização 

do mesmo. O IP é dado pela razão entre o valor medido do ensaio da resistência de isola-

mento ao fim de 10 minutos e pelo valor do ensaio para 1 minuto. Se então o isolamento 

estiver em mau estado o valor de IP será próximo de 1 ou mesmo 1, indicando que não 

ocorreu polarização [68]. Um valor de IP baixo pode indicar então que o enrolamento pode 

estar contaminado com resíduos ou gases, tais como: óleo, humidade, poeira, ou mesmo, 

estar danificado. Os valores de corrente obtidos são convertidos em resistência, pela Lei de 

Ohm [69]. O cálculo do IP, é dado pela equação (2.1): 
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𝐼𝑃 =
𝑅𝐼10 𝑚𝑖𝑛

𝑅𝐼1 𝑚𝑖𝑛
 (2.1) 

Com este, é possível determinar se o sistema de isolamento está apto a operar em con-

dições normais ou em testes de sobretensão. A corrente de fugas tem valores na ordem desde 

os nA aos mA, sabendo que, quanto menor for o valor da corrente lida, maior será a resis-

tência de isolamento. Devido a questões de rigidez dielétrica dos materiais, estes valores 

variam a cada instante. No caso de um isolamento de um estator de média tensão em boas 

condições, os valores de resistência variam na ordem das dezenas de GΩ [69]. 

De modo a que os valores obtidos sejam realistas, é necessário que as medições sejam 

realizadas com os enrolamentos aproximadamente à mesma temperatura. A principal razão 

é devida ao decréscimo da resistência de isolamento com o aumento da temperatura dos 

condutores [69]. Segundo a norma IEEE Std. 43-2013, os valores mínimos recomendados 

para o índice de polarização são apresentados na Tabela 2.6: 

Tabela 2.6 - Valores mínimos recomendados do índice de polarização, em função da classe térmica [63], 
[70]. 

Classe Térmica (IEC 60085-01; IEEE Std. 43-

2013; NEMA MG-1; IEEE Std.1)  
Índice de Polarização Mínimo 

Classe A (105ºC) 1,5 

Classe B (130ºC), ou superiores 2 

Sabendo que a grande maioria dos motores de indução utilizados possuem classe de 

isolamento F (155ºC) verifica-se que o IP mínimo que devem possuir é de 2. A classificação 

do estado da resistência de isolamento é dada pelos valores aproximados da razão absorção 

dielétrica, como se verifica na Tabela 2.7: 
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Tabela 2.7 - Classificação do estado da resistência de isolamento, em função do Índice de Polarização [67]. 

Classificação 
Índice de Polarização 

(razão 10º/1º minuto) 

Inaceitável < 1 

Perigoso 1 a 1,5 

Regular 1,5 a 2 

Bom 2 a 3 

Muito Bom 3 a 4 

Ótimo > 4 

 

 A resistência de isolamento está então ligada ao cálculo do índice de polarização. Deste 

modo, calcula-se esse valor, de onde se conclui que o índice de polarização é perigoso quando 

for inferior a 1,5. Se a leitura da RI ao 1º minuto for superior a 5GΩ, consoante a tensão apli-

cada, a corrente de fugas medida pode ser na ordem dos micro ou dos nano-amperes, o que 

implica um instrumento de medida de RI de elevada sensibilidade e também que a presença de 

agentes externos nefastos à correta medição, tais como: humidade, variações na tensão de ali-

mentação, afetam a medição da RI. Nesse sentido, nos casos de RI superior a 5GΩ, a conside-

ração do IP pode ser ou não uma correta indicação da condição do isolamento do estator. 

 

2.5.4. Rigidez Dielétrica (HIPOT) 

 

O ensaio de rigidez dielétrica, ou teste de HIPOT, é um ensaio que se realiza ao estator 

de uma forma não destrutiva que se aplica aos enrolamentos estatóricos, de modo a aferir 

as condições de isolamento em que o estator se encontra. O objetivo deste ensaio é medir a 

tensão que o isolamento suporta, sem entrar em rutura. Se este entrar em rutura, diz-se que 

excedeu a sua rigidez dielétrica, de onde provém o nome do ensaio. 

Este ensaio tem uma semelhança com o ensaio da resistência de isolamento, que é na 

variável em estudo, que é a corrente de fuga do isolamento. Mas o ensaio de rigidez dielé-

trica difere então nos níveis de tensão utilizados e no tempo de ensaio. Neste ensaio, os 

níveis de tensão utilizados são muito superiores aos do ensaio da resistência de isolamento. 
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Pode ser realizado em corrente alternada ou corrente contínua dependendo da fase do pro-

cesso em que o estator se encontra. A partir da fase de bobinagem completa, o estator é 

submetido à rigidez dielétrica em CA, à frequência da rede. O tempo de ensaio pode variar 

entre 10 e 60s, consoante a fase do processo de fabrico em que o estator se encontra. Antes 

da impregnação, o tempo de ensaio é de cerca de 10s e, após a impregnação, o mesmo é 

submetido a 60s de ensaio. Se o ensaio necessitar de ser repetido, a tensão de ensaio será 

80% à tensão de ensaio estipulada na norma internacional. 

A tensão é incrementada automaticamente a um dado valor por segundo. Os valores 

mais usuais de ensaio para estatores de MT variam entre os 300 e os 1000V/s. Assim, o 

isolamento é sujeito a condições idênticas ao que estaria na realidade visto que a alimenta-

ção é em CA. Este ensaio centra-se na deteção de pontos em que podem causar um contacto 

entre a fase e a massa. Na Figura 2.35 está apresentada uma imagem do momento de pas-

sagem à massa num estator de baixa tensão durante um ensaio de rigidez dielétrica. O ensaio 

em CC é semelhante ao de CA anteriormente descrito com as principais diferenças da rigi-

dez em CC serem no tipo de tensão e na distribuição da tensão nos condutores dos enrola-

mentos [4]. O ensaio de rigidez dielétrica em CC é utilizado na fase de bobinagem do esta-

tor: após a inserção das bobinas no estator e após as ligações da bobinagem (bobinagem 

completa). 

Figura 2.35 - Rutura de isolamento, e descarga parcial, num teste de Rigidez Dielétrica [71]. 

Para que seja cumprido o objetivo, o isolamento não poderá entrar em rutura, mas é uma 

situação que pode acontecer e, por esse motivo, devem-se tomar as devidas precauções. No 

caso de rutura, a substituição do isolamento ou mesmo a bobina completa em que se deu o 

defeito, é uma tarefa obrigatória [4].  
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O ensaio em CA degrada o estado do isolamento. Em muitos casos, a tensão de ensaio 

é suficientemente elevada para causar descargas parciais do enrolamento para a massa. Es-

tas descargas degradam o material isolante diminuindo em grande escala o seu tempo de 

vida [4]. 

 

2.5.5. Medição do Fator de Dissipação, tg(δ) 

 

O ensaio para medição do fator de dissipação é um ensaio importante na avaliação da qua-

lidade da impregnação de motores elétricos [70]. Tal como no ensaio de capacidade, este é 

aplicado a estatores já impregnados, à tensão e frequência nominais dos mesmos, com o mínimo 

de componentes harmónicas possíveis [61]. Este tipo de ensaio é realizado ao abrigo das normas 

internacionais IEC 60034-27-3 e da IEEE 286. 

O fator de dissipação representa então a tangente do ângulo entre as perdas dielétricas e 

a tensão de ensaio U. Os diferentes valores de tensão de ensaio vão desde 0,2xUn, até à tensão 

nominal Un, por intervalos de medição sucessivos. Entre dois valores de tensão distintos, é 

possível medir a variação do fator de dissipação (Δtg(δ)) [4], [72].  

No caso de um isolador ideal, este assume um comportamento idêntico ao condensador 

ideal (sem perdas), verificando-se neste caso que o fator de dissipação seria igual a zero. Ao ser 

aplicado um campo elétrico ao material dielétrico (isolante), criar-se-á uma corrente, denomi-

nada corrente de fugas, ficando este material polarizado no sentido desse campo, que será vari-

ável devido à tensão alternada aplicada. Quanto melhor for o material dielétrico, menor é o 

valor desta corrente de fugas [70]. Para classificar e diagnosticar um isolamento, o fator de 

dissipação inicial (tan δ0) e a sua variação devem ser considerados. O valor inicial do fator de 

dissipação representa a soma da polarização e das perdas por condução, podendo ser utilizado 

para avaliação do estado da polimerização dos materiais constituintes do sistema de isolamento. 

Um aumento significativo do valor do fator de dissipação deve-se a vários fatores, de entre os 

quais se apontam principalmente uma impregnação menos bem sucedida pela polimerização 

incompleta da resina ou contaminação por agentes externos [4], [73]. As perdas dielétricas no 

sistema de isolamento podem ser definidas por um circuito entre uma resistência e um conden-

sador em série ou em paralelo, como se observa nas Figura 2.36 e Figura 2.37. No caso da 
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Figura 2.36, o vetor da corrente I, é dividido nas suas componentes, que representam as com-

ponentes capacitiva (IC) e resistiva (IR) dessa mesma corrente. O ângulo δ, resulta da soma 

vetorial dessas duas componentes da corrente I e a sua tangente pode ser definida pela Equação 

(2.2): 

tg(δ) = ω × 𝐶𝑆 × 𝑅𝑆 =
1

𝜔 × 𝐶𝑃 × 𝑅𝑃

   (2.2) 

Figura 2.36 - Circuito equivalente em paralelo das perdas dielétricas, e diagrama vetorial [61]. 

Figura 2.37 - Circuito equivalente em série das perdas dielétricas, e diagrama vetorial [61]. 
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As componentes capacitivas série e paralelo representam a capacidade pura (sem per-

das) do isolamento em ensaio, enquanto que as componentes resistivas série e paralelo repre-

sentam as diversas perdas que podem existir no isolamento. Um estator, se tivesse um isola-

mento perfeito, a sua componente resistiva da corrente medida seria zero [61].  

 Um estator com um sistema de isolamento em bom estado possui uma corrente de fugas 

com uma característica capacitiva, dado que a impedância capacitiva (XC) é de valor muito mais 

reduzido em comparação com a parte resistiva (ângulo δ é próximo de zero). A componente 

resistiva da corrente é tanto maior quanto maiores forem as perdas dielétricas no isolamento do 

estator devido a problemas no mesmo, provocando um aumento do ângulo de δ [74]. 

A utilização de materiais isolantes semicondutores na camada exterior da bobinagem 

produz uma influência relevante no valor do fator de dissipação, dado que são de alta resistên-

cia, não permitindo a circulação de correntes a baixas tensões, da bobinagem para a massa (não 

havendo perdas). Mas o ensaio é realizado em tensões elevadas e, por esse motivo, estes mate-

riais isolantes passam a ter uma resistência muito reduzida [73]. 

 Segundo a norma internacional IEC 60034-27-3 de 2015 que rege o ensaio de medição 

do fator de dissipação, o valor obtido a 20% da tensão nominal (δ0,2) avalia o estado de polime-

rização da resina. A amplitude do valor de Δtg(δ), dividido pelo valor calculado anteriormente 

dá uma indicação acerca da quantidade de falhas de isolamento ou desgaste, valor este que está 

dependente de diversas variáveis externas, tais como: 

• Impregnação incorreta; 

• Estado da polimerização da resina; 

• Contaminações por gases, líquidos ou sólidos; 

• Humidade no estator; 

• Estado e idade dos materiais de isolamento. 

Os valores máximos admissíveis para o fator de dissipação, para bobinagem de tensão 

estipulada até 21 kV, é dada na Tabela 2.8, apresentada em seguida: 
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Tabela 2.8 - Valores máximos para o fator de dissipação de bobinagem nova, até 21 kV [61]. 

Ponto de medição Máximo tg(δ) 

tg (δ0,2) 0,02 (2%) 

Δ tg (δ) 0,005 (0,5%) 

tg (δ0,6) - tg (δ0,2) 0,005 (0,5%) 

Após testes realizados numa placa quadrada de dimensões 120x120x2mm, impregnada 

pelo processo de VPI, obtiveram-se as curvas apresentadas na Figura 2.38 considerando que, 

para cada volume de espaço de ar, é medida a capacidade e o fator de dissipação para cada valor 

de tensão de ensaio. 

Figura 2.38 – Medição do fator de dissipação e da capacidade em função da tensão de ensaio [75]. 

Verifica-se que, no caso de não haver espaços de ar, o valor de tensão não traduz 

uma variação significativa no valor da capacidade nem no fator de dissipação. 

2.5.6. Ensaio de Descargas Parciais 

Este ensaio é dos mais importantes no âmbito da avaliação do sistema de isolamento e qua-

lidade da impregnação dos motores elétricos. Uma descarga parcial ocorre mais frequentemente 

em máquinas elétricas de média e alta tensão e corresponde a uma pequena descarga elétrica 

que se estabelece parcialmente entre dois pontos condutores separados por um isolador. Dá-se 

uma ionização do ar transitória nessa zona quando a tensão nos condutores excede o valor limite 

[76]. É classificada como o fator principal na degradação do isolamento de máquinas elétricas 

rotativas de média e alta tensão [77]. O sistema de isolamento, se estiver degradado num dado 
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ponto, é então nesse local que existe uma probabilidade mais elevada de se dar uma descarga 

parcial, tanto dentro do próprio isolamento (DP interna) como fora dele (DP externa) [78]. Dá-

se o nome de descarga parcial pois é apenas num local específico do isolamento [79].  

 

Figura 2.39 - Formas de onda na ocorrência de uma descarga parcial [25]. 

Uma descarga parcial interna dá-se muitas das vezes em zonas microscópicas de ar que não 

estão preenchidas dentro do isolamento, dado que o ar é ionizado. Essas zonas são conhecidas, 

de uma forma comum, como cavidades e normalmente possuem uma baixa permissividade e 

menor rigidez à presença do campo elétrico do que as restantes partes do isolamento [80]. 

Quando o campo elétrico nessa zona de falha de isolamento é superior à tensão de rutura dá-se 

a descarga sendo esta a condição necessária para a ocorrência de uma descarga parcial [80]. Os 

danos causados ao motor por descargas parciais são relativos à energia dissipada por iões de 

elevada energia, luz ultravioleta emitida pela DP, corrosão por parte do ozono nas laterais da 

cavidade onde se dá a DP e, por fim, rachaduras devido à libertação de outros gases a alta 

pressão, conduzindo-se ao efeito de árvore (Treeing Effect), que se traduz na ocorrência de 

descargas em diversos pontos a partir de um ponto inicial, alastrando-se pelos pontos mais frá-

geis do isolamento [29]. A tensão de rutura é cerca de 3kV/mm e quando se excede este valor 

de tensão dá-se o nome de sobretensão [25]. Na Figura 2.39 estão representadas as formas de 

onda de entrada e da tensão na zona de falha de isolamento. Verifica-se que à medida que o 

valor absoluto da tensão de entrada aumenta, a tensão na zona de isolamento com defeito tam-

bém aumenta mas apenas até atingir a tensão e rutura do material de isolamento. Quando atinge 

esse valor de tensão, dá-se a descarga parcial, baixando então o valor da tensão na zona de 

isolamento com defeito. Na ocorrência de uma DP, a transformação química do material dielé-

trico tende a que este se torne mais condutivo, aumentando os danos causados na zona de DP 

[29]. 
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 Como fatores que podem causar uma descarga parcial, encontram-se as tecnologias de 

fabrico utilizadas, deficiências de fabrico, idade do isolamento ou também um envelhecimento 

anormal do isolamento [72]. As descargas parciais são então um sintoma de diversos problemas 

causados por fadiga térmica, mecânica (vibrações), elétrica, química e também agentes exter-

nos. Normalmente, não é só um destes fatores que ocorre mas, sim, a combinação de diversos, 

o que origina uma deterioração do isolamento, dando origem a descargas parciais [25]. 

As descargas externas ocorrem tipicamente na superfície do isolamento, quando o campo 

elétrico presente excede o limite de ionização do ar em zonas de isolamento não homogéneo 

[72]. Como exemplos de fatores que podem causar este tipo de descarga, existe a contaminação 

do isolamento exterior ou defeitos no mesmo, contaminantes no próprio ar (poeiras, gases). 

Uma inspeção visual permite, muitas das vezes, a deteção deste tipo de descargas, o que já não 

acontece com as anteriores referidas descargas parciais internas, que necessitam de equipamen-

tos especiais para a sua deteção [78]. Uma descarga parcial produz uma descarga de plasma de 

curtíssima duração, com a emissão de luz ultravioleta, que provoca uma degradação do isola-

mento envolvente através de picos de temperatura locais e pela criação de produtos químicos 

agressivos, como óxidos de nitrogénio, ozono e ácido nítrico [78]. Também podem manifestar-

se através de emissões acústicas no espectro audível ou mesmo em ultrassons, ondas rádio, luz 

e calor [29]. 

Para motores de tensão nominal superior a 2,3kV, o sistema de isolamento da bobinagem é 

composto por mica, um material resistente a descargas parciais que permite que o processo de 

degradação de isolamento, quando ocorra, seja mais lento. Normalmente, entre a deteção de DP 

num motor e a falha do motor devido às mesmas, os períodos temporais, podem ser sintetizados 

de uma forma geral [25]: 

• 4kV  alguns meses; 

• 6kV  2 a 3 anos; 

• 13,8kV  5 anos; 

• >18kV  10 anos. 

As descargas parciais em motores elétricos podem ser dadas segundo o esquema apresen-

tado na Figura 2.40 [81].  
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Figura 2.40 - Tipos e causas mais comuns de Descargas Parciais [81]. 

 O isolamento entre condutores pode degradar-se devido então ao ciclo térmico do motor, 

podendo resultar em descargas parciais que, em caso de enrolamentos com várias espiras, 

agrava a ocorrência dessas descargas. O processo de electrical treeing traduz-se no envelheci-

mento da camada de mica, em que são criados pequenos canais de propagação da descarga, 

podendo mesmo destruir esta principal camada de isolamento. Podem também ocorrer descar-

gas na ranhura do estator devido a danos presentes na fita condutora, possivelmente causados 

por pequenas vibrações da bobina dentro da ranhura ou já fora da ranhura. Estas vibrações 

podem ser causadas então pela erosão do material de isolamento, deficiência de fabrico ou in-

correto acomodamento da bobina na ranhura.  
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Caso não existam espaçadores entre bobinas podem dar-se DP entre fases (Figura 2.42), 

que possuem amplitudes elevadas, podendo ocorrer dentro do sistema de isolamento bem como 

na superfície do isolamento. Nesta situação, um defeito fase-fase pode ocorrer. 

Nas duas figuras abaixo apresentadas (Figura 2.41 e Figura 2.42), encontram-se exemplos 

de descargas parciais comuns, em que na primeira figura, dá-se uma descarga parcial entre o 

condutor e a massa (chapa magnética), ionizando o ar entre as duas partes. Na segunda figura, 

a descarga dá-se entre dois condutores ou enrolamentos em contacto direto. 

Figura 2.41 - Descarga parcial entre um condutor e a chapa magnética do estator [79]. 

Figura 2.42 - Descarga parcial entre dois condutores (entre espiras) [79]. 

Como apresentado na Figura 2.43, a descarga dá-se entre os dois condutores, separados 

pelo isolamento, numa zona de ar (defeito no isolamento). Um isolamento em perfeitas condi-

ções comporta-se como um condensador, homogéneo em todo o isolamento. Estão representa-

dos dois condensadores fictícios na referida figura, CIR e Car, condensador da resistência de 

isolamento e condensador devido ao espaço de ar, respetivamente. A zona mais débil em termos 

de isolamento, é onde se dá a descarga, neste caso, na zona de espaço de ar [79]. 



2. Isolamento, Impregnação e Ensaios a Estatores de Média e Alta Tensão 

 

70 

 

 

Figura 2.43 - Descarga parcial entre dois condutores, pelo seu circuito equivalente [79]. 

 

 Uma descarga parcial, por vezes, não produz efeitos imediatos, mas sim uma degradação 

lenta e contínua dos materiais de isolamento onde esta ocorre. A constante presença da descarga 

numa dada localização conduz a uma erosão dessa mesma zona, destruindo o isolamento. Num 

estado mais avançado do defeito, pode ocorrer mesmo uma destruição do motor. Por tal, deve 

ser tomado com especial atenção a questão do sistema de isolamento, de modo a que sejam 

minimizadas as descargas parciais. Consoante a aplicação do motor são definidos os níveis de 

isolamento contra descargas parciais, de modo a aumentar a vida útil do motor [78]. 

 Atualmente, os métodos utilizados na deteção da energia libertada por descargas parci-

ais, baseiam-se na medição de pulsos de corrente, níveis de ozono, som, luz e radiação de alta 

frequência que é emitida. O método mais comum é o deteção de descargas por pulsos de cor-

rente [78]. Em termos de normas internacionais, as seguintes são as que regem este tipo de 

ensaio: 

• IEEE Std. 1434 de 2014, para a medição de DP em máquinas de CA; 

• IEC 60270, para a medição de DP em máquinas de CC ou CA; 

• IEC 60034-27-1 e 60034-27-2, para a medição de DP offline no isolamento da bobina-

gem de máquinas elétricas rotativas. 

Na Figura 2.44 está apresentado o circuito equivalente utilizado num equipamento de me-

dição de descargas parciais, do fabricante Haefely Trench, modelo TE571. O método de medi-

ção é através de um sistema ressonante, alimentado pelo transformador de 100kV com 1MVA 

de potência.  
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Figura 2.44 - Diagrama de circuito equivalente para medição de DPs [77]. 

Os pulsos de descargas parciais são caracterizados através da sua magnitude, período, 

polaridade, ângulo de fase em que ocorrem. Através da magnitude da DP não é possível obter 

muita informação útil dado que a amplitude pode vir influenciada por diversos fatores tais como 

o tipo de equipamento de medição utilizado, as definições pretendidas (largura de banda de

medição), a calibração, o sistema informático que recebe e realiza o tratamento dos dados, a 

humidade, temperatura e ruídos ambientes [78]. A interpretação dos resultados do ensaio são, 

em parte, subjetivos, devido ao estado atual dos estudos acerca deste ensaio, havendo apenas 

uma ideia para o que possa estar a acontecer por parte de resultados de ensaios anteriores [74]. 

Na Figura 2.45 está apresentado um gráfico obtido a partir de um ensaio de descargas 

parciais da amplitude da descarga em função do ângulo de fase da onda de teste a um motor 

com 26 anos de idade, onde já é percetível a sua degradação natural dos materiais de isolamento. 

Pelo gráfico é possível observar que os pontos de maior amplitude da descarga não coincidem 

exatamente com o pico da tensão de entrada. O pico de amplitude de descargas parciais dá-se 

no ponto de tensão de rutura da falha de isolamento. 

1– Transformador 100kV; 

1MVA 

2,3- Filtros 

4- Divisor Capacitivo

5- Ponto de teste

6- Condensador de inje-

ção (deteção de DPs)

7- Divisão blindada
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Figura 2.45 - Exemplo de medição de descargas parciais a um motor com 26 anos [78]. 

 A forma do pulso de descarga parcial depende de diversos fatores tais como: volume da 

zona de defeito de isolamento, forma geométrica dessa mesma zona, proximidade aos condu-

tores de cobre e da pressão do gás na falha de isolamento. O tempo de subida do pulso de 

descarga parcial depende da área transversal e da força do campo elétrico. Este pulso é unipolar 

e possui um tempo de subida na ordem dos nanossegundos, considerando-se um tempo de su-

bida rápido quando este se compreende num intervalo de 1 a 5ns e uma largura de pulso curta 

quando esta é de 2 a 6ns. Cada pulso possui os seus valores próprios de período de oscilação, 

tempos de subida e amplitude [25]. 

 Existem duas variáveis consideradas no estudo de descargas parciais que são a tensão 

de extinção e de começo de descarga de tensão da descarga parcial. A tensão de começo de 

descarga da descarga parcial indica o valor mais baixo de tensão em que ocorrem descargas 

parciais de uma forma contínua, à medida que a tensão de ensaio aumenta. Esta tensão é dada 

pela equação (2.3): 

 𝑃𝐷𝑖𝑣 =
1

√2
× 𝑉𝑝𝑒𝑎𝑘     (2.3) 

 O valor da rampa de subida de tensão ou o estado do enrolamento são fatores que podem 

influenciar o valor da tensão de começo de descarga da descarga parcial [76]. 

 A tensão de extinção da descarga parcial é dada pelo maior valor (acima do valor de 

ruído de fundo ambiente) em que esta deixa de ocorrer ao diminuir-se a tensão de ensaio. Os 

mesmos fatores descritos na tensão de começo de descarga podem influenciar este valor de 
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tensão de extinção. Em grande parte dos casos esta tensão é menor que a tensão de começo de 

descarga [76]. 

A interpretação das descargas parciais atualmente baseia-se em 4 métodos [82]: 

• Aproximações estatísticas;

• Redes neuronais (correlação entre os parâmetros da descarga e tipos de erros);

• Análise da forma do pulso de descarga;

• Sistemas de análise inteligente de descargas parciais.

2.5.6.1. Aparelhagem - Deteção de Descargas Parciais 

A deteção de descargas parciais pode ser realizada online ou offline, sendo que o mais 

vantajoso em termos de fiabilidade nos resultados, são as medições offline. Quando se aborda 

o tema de descargas parciais, existem diversas características importantes na deteção dessas

descargas, tais como [25]: 

• Amplitude: relacionada com o volume da falha de isolamento;

• Taxa de ocorrência de pulsos: relacionada com o número de falhas de isola-

mento;

• Polaridade: relacionada com a localização das falhas nas camadas de isolamento;

• Posição relativa à tensão de entrada: relacionada com a localização de defeitos,

tanto na ranhura como no fim dos enrolamentos.

Dado que as descargas parciais possuem um período muito curto, na ordem dos nanos-

segundos, estas possuem uma frequência muito elevada. Para não haver muita interferência de 

frequências mais baixas é utilizado um filtro passa-alto de modo a filtrar essas baixas frequên-

cias que possam estar presentes no local e momento de ensaio. O sensor de descargas parciais 

é colocado junto ao elemento a analisar e dois dos tipos de sensores utilizados são [25]: 

• Acoplamentos capacitivos, condensadores de Mica Epóxi (EMC) para motores

elétricos de baixa potência (<100MW);

• Acoplamentos de ranhura de estator (SSC), para grandes motores (>100MW).
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Os acoplamentos capacitivos possuem uma capacidade na ordem dos 80pF. Estes blo-

queiam o sinal da rede de alimentação (a 50 ou 60Hz) e agem como filtro passa-alto deixando 

então a passagem das altas frequências para análise. Dentro da aparelhagem de deteção de des-

cargas parciais existe um circuito RLC em paralelo que constitui a impedância de deteção de 

descargas. Na ocorrência de uma descarga dá-se um aumento da tensão nessa impedância de 

descarga que está em série com o objeto sujeito a medição de descargas parciais sendo esse 

aumento de tensão o elemento a medir. Esse sinal é medido e amplificado de modo a ser anali-

sado no sistema de descargas parciais. Para cada pulso detetado é determinado o ângulo de fase 

relativo à tensão de alimentação [80]. Os condensadores de mica epóxi apresentados na Figura 

2.46 tornaram-se interessantes nos últimos anos pois possuem uma sensibilidade razoável e são 

de fácil instalação [83]. 

Figura 2.46 - Condensadores de mica epóxi (EMC) (à esquerda), e acoplamentos de ranhura de estator 
(SSC) (à direita) [83] (adaptada). 

Sabendo que a frequência típica de uma descarga parcial é de 83MHz, o uso dos con-

densadores para a realização da filtragem é justificado matematicamente pela equação de rea-

tância capacitiva para baixas e altas frequências [25]: 

𝑋𝐶 (50 𝐻𝑧) =
1

2 × 𝜋 × 𝑓 × 𝐶
=

1

2 × 𝜋 × 50 × (80 × 10−12)

= 39,8𝑀Ω 

   (2.4) 
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𝑋𝐶 (83 𝑀𝐻𝑧) =
1

2 × 𝜋 × 𝑓 × 𝐶

=
1

2 × 𝜋 × (83 × 106) × (80 × 10−12)

= 24Ω 

   (2.5) 

Pelas equações acima apresentadas é calculado então o valor da reatância capacitiva, 

verificando-se um bloqueio do sinal a baixas frequências (alta impedância) e uma permissão de 

passagem do sinal a altas frequências (baixa impedância). Estes condensadores estão perma-

nentemente ligados a cada uma das fases da máquina, os pontos em que se considera existir 

maior atividade de descargas parciais [25]. 

Dado que então a frequência de uma descarga parcial é elevada, é necessária a utilização de 

um condensador de acoplamento no ensaio, condensador esse colocado em série com a fonte 

de alta tensão de modo a funcionar como filtro passa-alto em que o sinal de saída desse é refe-

rente à descarga parcial, filtrando-se os 50Hz da rede de alimentação e outras baixas frequências 

que possam existir no local de ensaio.
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3. Ensaios de Avaliação Práticos e Resultados

Sendo o estator um dos elementos constituintes fundamentais do motor elétrico, este é sub-

metido a diversos testes em curso de fabrico, antes de ser inserido na carcaça onde também, já 

após esta fase, são feitos testes finais. Como já referido anteriormente, estes testes visam aferir 

o estado do isolamento, bobinagem e ligações do estator antes do motor ser finalizado e entre-

gue ao cliente final. Os ensaios são realizados desde o isolamento das bobines até ao motor 

finalizado, onde em cada etapa do processo de bobinagem de um motor existem ensaios espe-

cíficos para validação da bobinagem.  

Na Figura 3.1 encontra-se representada a sequência geral de ensaios realizados em curso de 

fabrico à bobinagem e a elementos auxiliares do motor, tais como sondas de temperatura PT100, 

PTC e resistências anti condensação. Na fase de bobinagem, antes e depois das ligações, são 

realizados ensaios de rigidez dielétrica em corrente contínua, pois é menos destrutivo para o 

isolamento do que o ensaio em corrente alternada realizado numa etapa seguinte. Um ensaio 

que é indispensável e sempre realizado até à completa montagem do motor é o de resistência 

de isolamento da bobinagem. Antes e após um ensaio de rigidez dielétrica é realizado um de 

resistência de isolamento em que se verifica que o valor de resistência diminui para cerca de 

75% do valor antes do ensaio de rigidez. Os ensaios de onda-choque realizados na bobinagem 

visam detetar problemas entre espiras e entre fases, será descrito em seguida.  
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Figura 3.1 - Sequência geral de ensaios dielétricos realizados a estatores de MT. 

 

3.1. Surge Test 

 

O ensaio de onda-choque (Surge Test) permite a deteção de curto-circuitos, falhas de isola-

mento entre espiras, simetria entre espiras e entre fases. O tipo de falhas mais comuns detetadas 

neste ensaio é o defeito entre espiras [84].  

O princípio do ensaio é a aplicação de uma tensão elevada numa bobina, num agrupamento 

de bobinas ou mesmo numa fase [73]. A tensão é criada através da carga de um condensador 

de alta tensão que, num intervalo de tempo, ao ser acionado um interruptor de alta tensão, liberta 

a energia armazenada para a pinça ligada ao enrolamento. O condensador e um circuito R-L-C, 

produzem uma oscilação de frequência muito superior à frequência da rede (50 Hz). O impulso 

ao propagar-se permite detetar uma falha de isolamento. Neste caso o sinal de saída flutuará, 

não produzindo uma onda igual à de uma bobina equilibrada e sem problemas de isolamento 
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[73]. Paralelamente a este sistema, está a aquisição dos dados lidos para a formação da forma 

de onda   ensaio [84]. É injetada uma tensão entre os pontos a medir (entre um enrolamento e a 

massa) e, no caso de defeito, poderá surgir um arco elétrico entre os dois elementos, detetado 

no medidor de onda-choque através de uma variação do sinal de saída. A tensão de pico da onda 

deve também ser medida, pois se for inferior à tensão programada para o ensaio, isto quer dizer 

que a bobina está com defeito no isolamento [73]. Neste ensaio, o nível de tensão utilizado é 

mais reduzido que o dos testes de rigidez dielétrica [73]. Na Figura 3.2 está apresentada a forma 

de onda obtida ao realizar-se um ensaio de onda-choque a um enrolamento de um estator. O 

procedimento repete-se a todas as bobinas do estator, de modo a verificar defeitos nas mesmas 

através do desvio da onda de saída. É verificada uma bobina e, se a onda tiver o aspeto apre-

sentado, a mesma é gravada de modo a que todos os ensaios seguintes se sobreponham à onda 

gravada, sendo assim utilizada como método de comparação com a bobina em ensaio.  

Figura 3.2 - Forma de onda no ensaio de onda-choque a uma bobina. 

Com o passar do tempo, o isolamento degrada-se devido à diminuição da rigidez dielétrica, 

através de ciclos térmicos, esforços elétricos e mecânicos, vibrações, agentes químicos e gaso-

sos existentes, descargas parciais, funcionamento com variadores eletrónicos de velocidade, 

entre outros [68]. É um ensaio realizado em curso de fabrico dos estatores, na fase de bobina-

gem, para a deteção das referidas falhas de isolamento e também da simetria entre espiras e, 

após as ligações da bobinagem, a verificação da simetria de fases.  
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Muitas falhas relacionadas com o sistema de isolamento podem ser apresentadas pela 

forma de onda apresentada no ensaio de onda-choque, da seguinte forma [73]: 

• Curto-circuito entre espiras: implica valores reduzidos de R e C, implicando 

uma redução da constante de tempo, com uma tensão de pico mais reduzida de-

vido ao alto valor de corrente absorvida; 

• Passagem à massa (curto-circuito fase-terra): elevado valor da corrente de 

fugas (com consequente redução da tensão); 

• Isolamento danificado nas camadas exteriores: pequeno amortecimento da 

onda e deslocações da onda de saída em relação a uma bobina ou grupo de bo-

binas em bom estado. 

Como se observa na Figura 3.3, existe um desfasamento em amplitude entre as duas 

formas de onda, em que uma corresponde à primeira bobina ensaiada, sendo essa onda gravada 

para posterior sobreposição em todos os outros ensaios a realizar e a outra onda, a da bobina 

em ensaio. 

 

Figura 3.3 - Formas de onda obtidas num ensaio de onda-choque, quando os pulsos não coincidem. 

 

As resistências anti condensação (Figura 3.4) são utilizadas em motores que estejam insta-

lados em ambientes com níveis de humidade relativa superior a 95% e que pode estar parado 

por períodos de tempo iguais ou superiores a 24h [85]. 
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Figura 3.4 - Exemplo de resistência anti condensação instalada em motor de 4MW. 

3.2. Medição da Capacidade das bobinas e estatores 

De modo a ser avaliada a capacidade de bobinas isoladas do estator e do próprio estator 

bobinado, foram realizados vários testes a estes elementos. Relativamente às bobinas, para que 

fosse possível a medição da capacidade entre a alma condutora de cobre e a última camada de 

isolamento que esta possui, foram colocadas chapas magnéticas de forma retangular nas dimen-

sões da parte reta da bobina de forma a simular a ranhura.  

Na Figura 3.5, estão apresentadas duas tarefas da primeira etapa do processo após se terem 

obtido as dimensões das chapas magnéticas. As dimensões necessárias são o comprimento, a 

altura e largura da parte reta. 
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Figura 3.5 - Corte e polimento das chapas magnéticas, à esquerda e direita, respetivamente. 

 São então necessárias, para cada bobina, quatro chapas com as dimensões da altura da 

parte reta e duas com a largura para simular a ranhura em forma de “U”. Numa primeira fase, 

as chapas são fixas entre si com fita adesiva até ao acabamento final com fita, onde será dada 

maior tensão para as chapas, como apresentado na Figura 3.6. Como esta fita é termo retrátil, 

durante a polimerização da resina na estufa esta ficará mais justa. 

 

Figura 3.6 - Aplicação das chapas magnéticas em forma de "U" para simulação da ranhura. 
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Um fio condutor entre as 3 chapas garante que haja contacto elétrico entre as 3 chapas 

magnéticas para posterior medição da capacidade durante o processo de impregnação na cuba 

e, para tal, o fio é enrolado com 2 a 3 voltas em volta das chapas, como é apresentado na Figura 

3.7.  

Figura 3.7 - Aplicação do fio condutor nas 3 chapas magnéticas. 

A aplicação da fita termo retrátil (Figura 3.8) é feita a uma camada com uma sobrepo-

sição aproximada de 33% entre cada volta. A função de aplicação da fita é apenas para fixação 

das chapas magnéticas em volta da parte reta. A fita é apenas colocada em todo o comprimento 

da chapa magnética, não o excedendo, de modo a que a resina no processo de impregnação 

possa penetrar entre a chapa magnética e a parte reta da bobina. 
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Figura 3.8 - Aplicação da fita termo retrátil em volta das chapas magnéticas. 

 

 Após a colocação da fita termo retrátil (Figura 3.9), são soldados dois fios condutores 

para que possa ser medida a capacidade durante o processo de impregnação. 

 

Figura 3.9 - Aspeto final da parte reta, após aplicação da fita termo retrátil. 
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Antes de a bobina ser inserida na cuba para impregnação, é submetida a uma secagem 

numa estufa elétrica durante 10h para anular qualquer humidade que possa existir na mesma. 

Finda a secagem, é então pesada e medida a sua capacidade antes da entrada na cuba de im-

pregnação. Numa fase inicial, a capacidade foi medida de duas formas distintas: medição com 

os cabos soldados à bobina (ambos com cerca de 1m de comprimento) e medição efetuada 

diretamente nas chapas magnéticas e nos terminais da bobina. Estes dois tipos de medição ti-

veram como finalidade a verificação da diferença de valores lidos, com e sem os cabos soldados 

na bobina. Desta forma foi possível avaliar que, ao medir-se a capacidade com estes cabos, o 

valor real da capacidade da bobina era muito diferente do valor lido com os cabos. Os resultados 

de todos os ensaios realizados são apresentados no Anexo E. Nas 3 medições de influência 

realizadas, verificou-se que os cabos soldados na bobina para possibilitar a medição da capaci-

dade em tempo real na cuba de VPI aumentavam a capacidade lida em cerca de 2%. Este pro-

cesso de preparação da bobina para as medições leva algum tempo dada a necessidade de ma-

terial específico para a bobina em ensaio, principalmente a chapa magnética, que é necessário 

que esteja polida e cortada com as dimensões corretas para a parte reta da bobina. 

Como se observa na Figura 3.10, todas as medições seguintes à bobina 3 foram realiza-

das da forma como a qual apresenta: a garra do pólo positivo nos terminais de cobre da bobina 

e a outra garra colocada ou diretamente na fita condutora (no caso de bobinas com este isola-

mento) ou na chapa magnética no caso de fita semicondutora. 
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Figura 3.10 - Medição da capacidade de uma bobina. 

 Dada a ordem de grandeza dos valores lidos de capacidade (na ordem dos pF) foi ne-

cessário especial cuidado em todas as medições evitando que cada par de cabos estivesse muito 

próximo do outro ou mesmo junto de grandes superfícies com características metálicas. Deste 

modo, reduziu-se o erro na medição, mas também as medições foram realizadas de forma ho-

mogénea e nas mesmas condições. 

 Como se pode constatar pelos dados da Tabela 3.1, de um modo geral, as bobinas fica-

ram com um peso 5.5% superior ao peso antes da impregnação, traduzindo-se numa média de 

270g de resina. Houve bobinas que, devido à sua dimensão, adquiriram cerca de 450g de resina. 
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Tabela 3.1 - Peso das bobinas ensaiadas, antes e após o processo de impregnação. 

Foram repetidas as medições de capacidade para a bobina 2, na qual, as duas partes retas 

são diferentes em termos de isolamento exterior: a parte reta 1 apenas possui as 3 camadas de 

fita de mica (sem fita condutora), e a parte reta 2 possui isolamento com as 3 camadas de fita 

de mica, mas também 1 camada de fita condutora como segundo projeto elétrico deve possuir. 

Os valores obtidos são sintetizados na Tabela 3.2. 

Verificou-se que, durante o processo de impregnação, grande parte dos pontos de medi-

ção não foram possíveis obter com exatidão, devido a uma variação na leitura de ordem de 

grandeza muito elevada, na ordem de 50% do valor máximo lido. Apenas foi possível maior 

estabilidade nas leituras, no momento de entrada para a cuba e na etapa de impregnação em 

pressão.  
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Figura 3.11 - Bobina 2, com as duas partes retas com chapa magnética. 

 Na Tabela 3.2 estão então apresentados os valores lidos das capacidades, com e sem os 

referidos cabos soldados à bobina, onde é calculada a influência dos mesmos para as 3 bobinas. 

 

Tabela 3.2 - Influência dos cabos soldados aos terminais da bobina, na medição da capacidade. 

 

 Da análise à Tabela 3.2 conclui-se que a capacidade lida com os cabos soldados na bo-

bina é mais elevada, mas numa percentagem reduzida. Os valores de capacidade são então mais 

reduzidos quando a medição é realizada aos terminais da bobina e na chapa magnética colocada 

na parte reta das mesmas. 

Para as 3 primeiras bobinas, a capacidade foi medida nas diferentes fases do processo 

de impregnação, inclusive dentro da cuba de impregnação. De um modo geral, verificou-se que 
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a capacidade aumentou após a impregnação, mas reduzia ligeiramente após a polimerização da 

resina. Nestas medições, a principal dificuldade foi relativa às grandes flutuações nos valores 

lidos de capacidade durante o processo de impregnação. As flutuações nos valores medidos 

eram na ordem de metade do valor máximo lido. Uma das razões possíveis para este facto pode 

dever-se às bobinas estarem introduzidas dentro do bloco estatórico, como apresentado na Fi-

gura 3.12, em que, neste caso, foram colocadas 3 bobinas, mas apenas em apenas uma das 

bobinas estava a ser medida a capacidade. 

Figura 3.12 - Bobinas no interior do bloco estatórico para impregnação. 

De um modo geral, do universo das bobinas ensaiadas pode concluir-se através da Tabela 

3.3 que a capacidade de uma bobina aumenta em cerca de 2,5 vezes após o processo de impreg-

nação, ainda antes da polimerização da resina. No processo de polimerização, este traduz-se 

numa redução ligeira da capacidade, como se pode observar pela razão média inferior a 1. De 
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uma forma geral, as bobinas impregnadas por VPI passaram a ter uma capacidade em cerca de 

2 vezes maior do que a inicial, como apresentado na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 - Razão de variação da capacidade das bobinas ensaiadas, durante o processo de VPI. 

Momentos de medição Razão Mínima Razão Média Razão Máxima 

Antes e Após saída da cuba de VPI 2,27 2,52 2,87 

Antes e Após Polimerização da re-

sina 

0,62 0,85 1,56 

Antes e Após processo completo de 

VPI 

1,6 1,96 2,29 

 

 O gráfico apresentado na Figura 3.13, apresenta as curvas de capacidade traçadas a partir 

da realização de ensaios “tip-up” para cada bobina. 

 

Figura 3.13 - Valores de capacidade das bobinas de ensaio, num ensaio “tip-up”. 

 Verifica-se que o valor da capacidade é aproximadamente constante ao longo da varia-

ção do nível de tensão para cada bobina. Excluindo a bobina 25, observa-se mais em pormenor 
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o comportamento da capacidade com a tensão, no gráfico da figura abaixo apresentada. A bo-

bina 25 apresentou um valor mais elevado de capacidade, também por uma razão que é devido 

ao facto de não ter chapa magnética em volta das partes retas, mas sim folha de alumínio, que 

não sendo totalmente plana, influencia o valor lido de capacidade. 

A variação do valor da capacidade é normalmente na ordem das centenas de pF, pelo 

que a mesma não é tão acentuada. A tabela que contém os principais valores e grandezas me-

didas encontra-se no anexo C. Analisando em termos de estatores bobinados, foram também 

medidas capacidades de uma amostra de 13 estatores em curso de fabrico de diversos níveis de 

tensão (entre 3,3kV e 6,6kV), alturas de eixo compreendidas entre 355 e 450mm, onde o índice 

de impregnação, que é o quociente entre o valor final da capacidade e o valor no início do 

processo de impregnação, é da ordem de 2,5.  

Na Tabela 3.4 estão apresentados os valores obtidos para a razão de impregnação, rela-

tiva a estatores em curso de fabrico, tendo-se dessa amostra verificado que a capacidade antes 

e após o processo de impregnação por VPI aumenta em cerca de 2,5 vezes face ao valor de 

capacidade antes da impregnação. Verifica-se também, mais uma vez, que a capacidade diminui 

após o processo de polimerização da resina, tal como se verificou com as bobinas. A ordem de 

grandeza desta diminuição é também semelhante à das bobinas em que, no caso dos estatores, 
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o valor médio é de uma redução para 70% do valor inicial de capacidade à saída da cuba de 

impregnação. 

Tabela 3.4 - Razão de variação da capacidade de estatores, durante o processo de VPI. 

Momentos de medição Valor Mínimo Valor Médio Valor Máximo 

Antes e Após Polimerização da resina 0,66 0,71 0,83 

Antes e Após processo completo de VPI 2,01 2,53 2,81 

  

 A 13 estatores, de diversas classes de tensão correspondentes a motores de diversas al-

turas de eixo, desde a entrada do estator na cuba de impregnação até à sua saída, foi medida a 

capacidade entre a bobinagem e o bloco em diversas fases do processo de impregnação, sendo 

então os seguintes momentos de medição da referida capacidade: 

• Após colocação do estator na cuba de impregnação; 

• Antes da subida da resina na cuba; 

• Após entrada da resina até cobertura da bobinagem; 

• No final da 1ª etapa de impregnação em vácuo; 

• Durante a pressurização; 

• Com pressão atingida; 

• Duas medições intermédias ao longo do 1º ciclo de pressão; 

• Ao final do ciclo de pressão; 

• Após despressurização, iniciando-se o 2º ciclo de vácuo; 

• No final do 2º ciclo de vácuo; 

• Durante a pressurização; 

• Duas medições intermédias ao longo do 2º ciclo de pressão; 

• No final do ciclo de pressão; 

• Após despressurização, estator fora da cuba de impregnação. 

A resina ao entrar na ranhura vai causar um aumento da capacidade entre o bloco esta-

tórico e a alma condutora em cobre das bobinas. Esta é uma capacidade geral, que pode ser 

analisada mais em pormenor, através da imagem da Figura 3.14. No caso do isolamento com 

fita condutora não se deverá verificar uma alteração significativa do valor da capacidade, com 

e sem essa mesma fita condutora. Como materiais dielétricos diferentes possuem constantes 
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dielétricas diferentes existem diversos condensadores representados entre a alma condutora, 

cada camada de isolamento e a ranhura do estator. 

Figura 3.14 - Capacidades existentes entre a bobina e a ranhura onde está inserida. 

A medição da capacidade do estator entre todas as fases e o bloco estatórico foi realizada 

com o auxílio de um aparelho especializado do fabricante Philips, modelo PM 6303, que per-

mite medir a capacidade em série e paralelo, entre outros parâmetros sendo que, neste trabalho, 

será dada importância à capacidade em paralelo. O esquema de ligações para a medição da 

capacidade, é apresentado em seguida na Figura 3.15. 

Figura 3.15 - Diagrama de ligações para a medição da capacidade dos estatores dentro da cuba de VPI. 
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Com recurso à medição a 4 fios até à entrada da cuba de impregnação (pois no seu 

interior só estavam instalados condutores, possibilitando apenas a medição a 2 fios), foram me-

didos os valores de capacidade em diversos pontos do processo sendo que, na etapa de impreg-

nação em pressão, as medições eram realizadas a cada 30 minutos, pois cada etapa de impreg-

nação em pressão tem a duração de 1 hora e 30 minutos. O gráfico obtido com as medições 

efetuadas encontra-se representado na Figura 3.16: o eixo vertical esquerdo apresenta a escala 

logarítmica da pressão no interior da cuba de impregnação; o eixo horizontal apresenta o tempo 

do processo em minutos; e, por fim, o eixo vertical direito apresenta os valores de capacidade 

medidos. Para a realização destas medições, foram utilizados estatores em curso de fabrico de 

média tensão, de diferentes polaridades, alturas de eixo e potências. 

 

Figura 3.16 - Ciclo de VPI, dado em termos de pressão, e valores de capacidade medidos em estatores du-
rante o processo. 

 De uma maneira geral, pode concluir-se que a capacidade tem um grande aumento no 

primeiro ciclo de pressão, estabilizando, em seguida, com o mesmo comportamento da pressão. 

A etapa de pressurização tem a duração aproximada de 10 minutos e, nesta fase, a introdução 

da resina no interior das ranhuras é forçada devido à pressão, sendo assim explicado o grande 

aumento no valor da capacidade nesta etapa do processo.  
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Alguns estatores apresentaram uma queda no valor da capacidade na etapa de 2ª des-

pressurização da cuba para impregnação em vácuo e uma das causas mais prováveis é a saída 

de alguma resina do interior da ranhura, provocando esta variação no valor da capacidade.  

É também possível observar no gráfico apresentado anteriormente que, do 1º para o 2º 

ciclo de impregnação em pressão, o valor da capacidade não aumenta de uma forma significa-

tiva, verificando-se que nos estatores analisados, este não ultrapassa os 3% de aumento de ca-

pacidade no 2º ciclo de impregnação em pressão. Pode então concluir-se desde já que existe a 

possibilidade de, com o tipo de resina utilizado, não seja necessário realizar o 2º ciclo de im-

pregnação. 

De seguida, é apresentado o gráfico traçado a partir da medição da capacidade de dois 

estatores impregnados na vertical e na horizontal. A posição dos mesmos depende unicamente 

de outros estatores que estejam na cuba para impregnação e, por este motivo, a posição de 

inserção dos mesmos é escolhida, sendo que a preferencial é a colocação dos estatores na hori-

zontal, pois o tempo necessário para a resina cobrir a bobinagem é mais reduzido do que se o 

estator estiver na vertical. Na Figura 3.17 estão apresentados dois estatores colocados na cuba, 

um na vertical e outro na horizontal. 

Figura 3.17 - Exemplo de estatores colocados na cuba de impregnação na vertical (à esquerda), e na hori-
zontal (à direita). 

Como se conclui da análise do gráfico da Figura 3.18, a posição dos estatores na cuba 

de impregnação não influencia de uma forma relevante o valor da capacidade, observando-se 

mais uma vez que o comportamento de estabilidade da capacidade durante as fases de pressão 
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se verifica e também que, no final do 1º e do 2º ciclo de pressão, a diferença dos valores não é 

relevante. 

 

Figura 3.18 - Curvas de pressão, capacidade de dois estatores 355 impregnados na horizontal (a verde) e na 
vertical (a amarelo), respetivamente. 

 

3.3. Medição da tg(δ) das bobinas e de estatores 

 

No gráfico da Figura 3.19 está apresentado um exemplo de um ensaio do tipo “tip-up”, 

tendo sido obtidos os valores em intervalos de 20% da tensão nominal do estator e é possível 

observar que, com a diminuição da tensão, o valor da tg(δ) reduz-se devido à redução das perdas 

dielétricas.  
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Figura 3.19 - Curva da tg(δ) em relação à tensão de ensaio, em passos de 20% relativamente à tensão nomi-
nal, para uma bobina de 6 kV [72]. 

Este ensaio foi realizado a uma bobina de classe de tensão 11kV, tendo a simulação da 

ranhura sido realizada com recurso a folha de alumínio em volta das partes retas da bobina, 

como se observa na Figura 3.20. 
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Figura 3.20 - Bobina de 6kV, com folha de alumínio em volta das partes retas. 

As medições do fator de dissipação devem ser realizadas à temperatura ambiente e em 

atmosfera normal pois, nestas condições, as informações que se vão obter do isolamento são as 

mais reais. A temperatura a que se encontra bobinagem do estator na altura da medição é tam-

bém importante, devendo esta ser uniforme e próxima da temperatura ambiente local [72]. É 

também de notar que, com o aumento da tensão, o fator de dissipação aumenta, devido a des-

cargas parciais que surgem. No caso de não ocorrerem falhas no isolamento com o aumento da 

tensão, a capacidade também não irá variar significativamente [73]. 

Após realização dos ensaios de fator de dissipação às bobinas, obtiveram-se as curvas 

apresentadas na Figura 3.21, verificando-se o comportamento esperado de que, com o aumento 

da tensão, o fator de dissipação é superior. 
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Figura 3.21 - Curvas obtidas para todas as bobinas, do fator de dissipação em função da tensão de ensaio. 

De uma forma geral, todas as bobinas apresentaram uma curva de traçado idêntico, 

sendo que, em determinadas bobinas, os valores foram um pouco diferentes do esperado, 

mesmo após repetição do ensaio. Isto pode dever-se à própria maquete instalada na bobina para 

simulação da ranhura estatórica. 

3.4. Descargas parciais 

Submetidos a ensaios de descargas parciais, foram as bobinas de teste e 7 estatores em 

curso de fabrico. O aparelho utilizado na medição das descargas parciais é do fabricante Tettex 

Instruments, com o modelo TE-571. O condensador de acoplamento, apresentado na Figura 

3.22, admite tensões de teste até 30kV e possui uma capacidade de 100pF.  
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Figura 3.22 - Condensador de acoplamento utilizado nas medições de descargas parciais. 

A filtragem é então realizada pelo condensador, que é alimentado na parte superior em 

alta tensão (tensão de ensaio desejada) e a saída é o sinal de entrada já filtrado, como apresen-

tado na Figura 3.23.  

 

Figura 3.23 - Circuito de filtragem de baixas frequências. 

Na Figura 3.24 está apresentado um diagrama do procedimento que é aplicado num 

ensaio de descargas parciais, destacando-se quatro fases distintas: a preparação da área de en-

saio, onde se verificam as condições dos equipamentos a utilizar e a proteção de pessoas para 
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com as áreas posteriormente em tensão, colocando-se as proteções necessárias ao local; a con-

figuração do ensaio e calibração das descargas parciais e da tensão em que, nesta última, o 

calibrador deve ser desligado do circuito de medição; o ensaio de descargas parciais, onde o 

elemento é colocado à tensão nominal e são medidas as descargas; e, por fim, a análise de 

resultados do ensaio. 

Figura 3.24 - Procedimento geral de um ensaio de descargas parciais. 
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 A calibração é a etapa que pode suscitar mais demora no ensaio pois, devido a fatores 

externos, pode existir um nível de ruído demasiado elevado e a sua percentagem de supressão 

pode não ser suficiente para a comparação do sinal emitido pelo calibrador com o ruído ambi-

ente. A configuração do nível de supressão de ruído pode ser realizada automática e manual-

mente na etapa de calibração de descargas parciais.  

Como apresentando na Figura 3.25, a calibração do nível de descargas parciais é reali-

zada fora de tensão, em que o calibrador é ligado em paralelo com o TE571, podendo o estator 

também já estar ligado. O estator poderá ser ensaiado entre as 3 fases e a terra ou descargas 

parciais entre fases. Consoante esse tipo de ensaio a realizar, a ligação das fases à máquina será 

feita de acordo com o pretendido. 

 

Figura 3.25 - Montagem para calibração de descargas parciais, no TE571. 

  

Devido aos valores reduzidos que se observam poderá ser difícil realizar ensaios de 

descargas parciais, devido a máquinas que estejam em funcionamento, sendo introduzido ruído 

na rede de alimentação, tais como pontes rolantes, variadores eletrónicos de velocidade, entre 

outros. Nesta situação, a supressão de ruído que a máquina possui, pode não ser suficiente para 
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a extração de valores corretos de descargas parciais, através da fraca distinção entre o ruído 

ambiente e os pulsos de descargas parciais.  

De seguida, segue-se a calibração da tensão de alimentação, em que, nesta fase, o cali-

brador deve ser desligado da montagem, pois agora o estator estará ligado ao TE571 e estará 

submetido à tensão de ensaio, como apresentado na Figura 3.26. 

Figura 3.26 - Esquema de ligação do TE571 para calibração da tensão de entrada. 

O processo de ensaio de descargas parciais para bobinas é semelhante, com a diferença 

de a massa ser considerada na chapa magnética colocada em volta de uma das partes retas da 

bobina e a fase ser ligada aos terminais da mesma. Na calibração da tensão de alimentação o 

sistema requisita o valor da tensão de calibração, que se considerou igual à tensão de ensaio, 

que é inserido manualmente, como se observa na Figura 3.27. 
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Figura 3.27 - Ecrã de calibração da tensão de alimentação, bem-sucedida. 

Após a calibração ser bem-sucedida, segue-se a fase de medição de descargas parciais no 

ecrã principal em que agora, já com a tensão desejada, pode ser medido o nível de descargas 

parciais e o ângulo de fase em que estas ocorrem, como o ensaio a um estator de exemplo, 

apresentado na Figura 3.28: 

 

 

Figura 3.28 - Medição de descargas parciais a estator de 6kV. 
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Na figura anterior, os indicadores do nível de descargas parciais e da tensão encontram-

se com sinal verde, pelo que indica que a calibração foi corretamente efetuada e as medições 

estão então a ser efetuadas de forma correta. Na Figura 3.29 encontra-se representado o ângulo 

de fase de ocorrência das descargas parciais. Uma descarga que ocorra num dado ângulo de 

fase vai corresponder a uma amplitude dessa mesma descarga, que será representada por uma 

barra vertical, com a altura correspondente à descarga na escala selecionada de visualização 

vertical, como se observa no exemplo da Figura 3.28.  

Figura 3.29 - Representação angular da ocorrência de descargas parciais. 

 Num estator ligado em estrela, o circuito para medição de descargas parciais é apresen-

tado na Figura 3.30, onde se destacam a fonte de alta tensão de corrente alternada, o equipa-

mento de medição das descargas e o condensador de acoplamento. 

Figura 3.30 - Circuito de medição de descargas parciais num estator. 
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 Este detetor de descargas parciais permite a apresentação de diversas grandezas no âm-

bito deste tema, para além do nível de descargas e do valor máximo das mesmas. Na medição 

nos semiciclos positivo e negativos podem ser adquiridas as seguintes variáveis: 

• qmáx (t): amplitude máxima da descarga parcial, em Coulomb; 

• qmean (t): amplitude média da descarga, em Coulomb; 

• Uinc (t): tensão de começo de descarga da descarga, instantânea, em Volt; 

• Uext (t): tensão de extinção da descarga, instantânea, em Volt; 

• I(t): Corrente da descarga, em Ampere; 

• wmáx (t): amplitude de energia máxima da descarga, em Joule. 

• wmean (t): amplitude de energia média da descarga, em Joule. 

• p(t): amplitude da potência da descarga, em Watt; 

• Nq (t): número de descargas ocorridas; 

• D(t): razão quadrática, dada pelo quociente do quadrado da descarga, por uni-

dade de tempo. 

Em termos distribuições de energia e da descarga, pode obter-se: 

• H(q): distribuição da amplitude da descarga; 

• H(p): distribuição da amplitude da energia da descarga.  

Para uma análise em termos do ângulo de fase, pode obter-se: 

• Hqs(Φ): distribuição da soma das descargas; 

• Hn(Φ): distribuição do número de descargas; 

• Hqmáx(Φ): distribuição dos valores máximos das descargas; 

• Hqs(Φ)/ Hn(Φ)= Hqn(Φ): distribuição dos valores médios das descargas. 

Na Figura 3.31 encontra-se apresentado o ecrã de seleção da variável a visualizar, após 

a realização do ensaio, durante pelo menos 2 minutos. Findo o tempo desejado, os resultados 

do ensaio devem ser guardados. 
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Figura 3.31 - Ecrã de seleção da variável a visualizar. 

 

Pela Figura 3.32 pode observar-se o período do ângulo de fase em relação à tensão de 

alimentação em que existe um maior número de pulsos de descargas parciais, em que estes 

atingem um máximo de amplitude de DP antes do valor máximo de tensão em módulo da tensão 

de alimentação, isto é, à medida que a tensão aumenta em módulo, a amplitude das descargas 

parciais vai também aumentar até ao valor da tensão de rutura originado pela cavidade no iso-

lamento. 

 

Figura 3.32 - Ocorrência de descargas parciais, durante período da tensão de alimentação [30]. 
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  Na Figura 3.33 está apresentado o ecrã principal de ensaio referente a um estator de 

6kV com 315kW de 2 polos, verificando-se que o padrão de ocorrência de descargas parciais 

segue o exemplo da figura anterior. A amplitude máxima de descargas parciais registada foi de 

22nC, à tensão nominal do estator, de 6kV. Cada sistema de isolamento possui as suas próprias 

características, pelo que é muito difícil definir um valor máximo permitido para descargas par-

ciais [76]. 

 

Figura 3.33 - Ensaio de descargas parciais a estator de 6kV. 

 Com este detetor de descargas parciais, os resultados de um ensaio podem ser visuali-

zados de forma gráfica, em que pode ser dado em função do período da tensão de entrada e 

também ao longo de um determinado tempo estipulado para a medição. Como apresentado na 

Figura 3.34, verifica-se que os pontos onde ocorrem as descargas parciais é nos pontos de au-

mento da tensão em módulo e a carga máxima média detetada é de 25nC. Tomando como 

exemplo as medições efetuadas na bobina 16, são apresentadas nas figuras seguintes, os resul-

tados dessas mesmas medições: 
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Figura 3.34 – Ecrã de análise de descargas parciais, a uma bobina de 4.4kV. 

Pela Figura 3.35 e Figura 3.36, podemos observar o comportamento esperado das des-

cargas parciais, ao ocorrerem nos momentos de aumento da tensão em (módulo) até ao valor da 

tensão de rutura do isolamento. A amplitude máxima de descarga registada foi de 16nC e a 

média de cerca de 13nC. 

Figura 3.35 - Distribuição dos valores máximos de descargas, em função do ângulo de fase da tensão de ali-
mentação, para a bobina 16 
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Figura 3.36 - Distribuição dos valores médios das descargas para a bobina 16, em função do ângulo de fase 
da tensão de alimentação. 

 

 Pelas duas figuras apresentas abaixo pode observar-se em que ângulos de fase da tensão 

de alimentação ocorre maior número de descargas parciais. 

 

Figura 3.37 - Distribuição do número de descargas da bobina 16, em função do ângulo de fase da tensão de 
alimentação. 
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Figura 3.38 - Distribuição da soma das descargas em função do ângulo de fase da tensão de alimentação, 
para a bobina 16. 

Na Figura 3.39 encontra-se apresentada a distribuição do número de descargas parciais 

em função da carga de cada DP. Na figura seguinte, a representação é idêntica mas, neste caso, 

pretende-se analisar o número de descargas em função da energia da DP. 

Figura 3.39 - Distribuição do número de descargas para as diversas amplitudes, da bobina 16. 
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Figura 3.40 - Distribuição da amplitude da energia da descarga. 

 

Na figura apresentada em seguida, a análise é realizada em função do tempo de ensaio, 

da carga máxima registada de DP. Na Figura 3.42, a representação é relativa à carga média das 

DP registadas na bobina 16. 

 

Figura 3.41 - Amplitudes máximas registadas de descargas, numa análise de 2 minutos de duração, da bo-
bina 23. 
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Figura 3.42 - Amplitude média das descargas, numa análise de 2 minutos de duração, à bobina 23. 

Relativamente à corrente de fugas, verifica-se que esta é da ordem dos nA, valores muito 

reduzidos, que devem ser medidos com o máximo de cuidado, de modo a que seja filtrada a 

informação para que tenha o menor ruído elétrico possível. 

Figura 3.43 - Corrente de descarga, medida numa análise de 2 minutos, à bobina 11. 

Quanto à potência das DP ao longo do ensaio, estas encontram-se representadas no grá-

fico da Figura 3.44. O número de descargas ocorridas durante o período de medição está apre-

sentado no gráfico da Figura 3.45 e, na seguinte, a razão quadrática da ocorrência das mesmas. 

Relativamente à ocorrência de DP  
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Figura 3.44 - Potência da descarga parcial, ao longo de 2 minutos de análise à bobina 11. 

 

Figura 3.45 - Número de descargas ocorridas ao longo do período de medição, para a bobina 11. 

 



3. Ensaios de Avaliação Práticos e Resultados

115 

Figura 3.46 - Razão quadrática das descargas, ao longo do período de medição, para a bobina 14. 

De modo a facilitar a apresentação da informação relativa aos valores médios da 

amplitude das descargas, os dados recolhidos são apresentados em várias secções do período 

de medição num gráfico apresentado na Figura 3.47. 

Figura 3.47 - Distribuição em termos do ângulo de fase dos valores médios da amplitude das descargas, em 
5 intervalos de tempos distintos, para a bobina 14. 



3. Ensaios de Avaliação Práticos e Resultados 

116 

 

 Da mesma forma, para o número de descargas ocorridas ao longo do ensaio, a informa-

ção está organizada no gráfico da Figura 3.48. Se a análise for feita segundo a soma do número 

de descargas, na Figura 3.49 essa informação encontra-se também apresentada. Em ambas as 

figuras constata-se que a maior ocorrência de descargas deu-se no 3º quadrante da tensão de 

entrada, isto é, enquanto esta está a aumentar o seu valor como seria de esperar. 

 

Figura 3.48 - Distribuição em termos do ângulo de fase do número de descargas, em 5 intervalos de tempos 
distintos, para a bobina 14. 

 

 

Figura 3.49 - Distribuição em termos do ângulo de fase da soma das descargas, em 5 intervalos de tempos 
distintos, para a bobina 14. 
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Na Figura 3.50 está apresentado um gráfico tridimensional, que visa a apresentação das 

principais variáveis medidas no ensaio de descargas parciais, em função do ângulo de fase da 

tensão de alimentação. Para esta bobina, verifica-se uma maior ocorrência e com maior ampli-

tude de descargas perto dos ângulos de 45º e de 270º da tensão de alimentação. A amplitude 

máxima de descarga foi de 14nC, durante os 2 minutos de medição de descargas parciais. 

Figura 3.50 - Visualização a três variáveis, da amplitude da descarga e, do número de descargas em função 
do ângulo de fase, para a bobina 14. 

3.4.1. Medição de Descargas Parciais a bobinas de média tensão 

De modo a avaliar o comportamento em termos de descargas parciais de bobinas isoladas 

(não contidas no bloco estatórico), foram impregnadas por VPI diversas bobinas de teste de 

diferentes classes de tensão (Figura 3.51) para, após este processo, serem submetidas a ensaios 

dielétricos, incluindo descargas parciais. A tensão de ensaio aplicada para cada uma foi a tensão 

estipulada nominal para o estator a que pertencem.  
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Figura 3.51 - Bobinas para ensaio antes de serem submetidas à impregnação por VPI. 

  

A cada bobine, por possuir uma classe de tensão diferente (como apresentado na Tabela 

3.5), dimensões e tipo de isolamento diferentes, foi atribuído um número para facilitar a sua 

identificação e organização para ensaio.  

Tabela 3.5 - Numeração das bobinas e respetiva tensão nominal. 

Número das Bobinas Tensão nominal 

12, 13, 19 3,3 kV 

21 4,2 kV 

14, 15, 18 4,4 kV 

9, 23 5,5 kV 

1, 22 6 kV 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 17 6,6 kV 

10, 11 11 kV 
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Dado que o tempo de polimerização da resina de impregnação é um fator importante em 

estudo, na medida em que se estuda possibilidade da sua redução, estabeleceram-se dois grupos 

de bobinas para o tempo de polimerização: as que vão permanecer na estufa apenas 2 horas e 

as que vão permanecer 10 horas. Pretende-se então avaliar as principais diferenças entre as duas 

situações descritas e a organização das bobinas encontra-se sintetizada na Tabela 3.6.  

Tabela 3.6 - Distribuição das bobinas, para diversas alterações ao processo de impregnação. 

Processo Número das bobinas 

1 ciclo de VPI 7,8,9,10,14,16,18,19,21,22,23 

2 ciclos de VPI 1,2,3,5,6,11,12,13,15,17 

2h de polimerização 5,6,7,8,9,12,13,16,17,21 

10h de polimerização 1,2,3,4,10,11,14,151,18,19,22,23 

Como o ciclo de VPI é realizado a 2 ciclos de vácuo e pressão, para cada grupo de impreg-

nação a 2h e 10h de polimerização, metade foi impregnada com apenas 1 ciclo de vácuo e 

pressão. O objetivo deste segundo tipo de impregnação é avaliar se a impregnação poderá vir a 

ser realizada com apenas 1 ciclo de vácuo e pressão. No total são 23 bobinas, submetidas a 

ensaios. Na Figura 3.52 encontra-se uma imagem de um grupo de bobinas, colocadas no interior 

da estufa de polimerização pré aquecida. 

Figura 3.52 - Bobinas na estufa de polimerização, no início do processo. 
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 Finalizada a polimerização da resina e identificadas novamente, as bobinas foram então 

submetidas a ensaios de descargas parciais. O esquema de ligações para o ensaio é semelhante 

ao executado na medição em estatores com a particularidade de, no caso das bobinas, o ponto 

de massa ser na chapa magnética colocada em volta de uma das partes retas para simulação da 

ranhura. As ligações são visíveis na Figura 3.53. 

 

 

Figura 3.53 - Bobina submetida a ensaio de descargas parciais e ligações. 

 

 De acordo com o procedimento descrito anteriormente para a realização de um ensaio 

de descargas parciais, antes de a bobina ser colocada em tensão, é realizada a calibração de 
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descargas parciais. Após a área de ensaio ser segura e devidamente vedada à presença de pes-

soas, é realizada a calibração da tensão de alimentação. O processo é semelhante aquando um 

estator é ensaiado mas neste caso, o ponto de massa é a chapa magnética em volta de uma das 

partes retas da bobina e a fase é ligada aos terminais da bobina. 

Para a aquisição de dados, são realizadas duas medições: análise de medição ou rotina de 

medição. A rotina de medição é uma análise rápida que permite obter a amplitude máxima das 

descargas parciais registadas, num período de cerca de 10s bem como a visualização gráfica da 

amplitude em função do ângulo de fase da tensão de alimentação, como se observa na Figura 

3.54. 

Figura 3.54 - Ecrã de análise de rotina de descargas parciais à bobina 8. 

De acordo com a representação angular apresentada na Figura 3.29, verifica-se que a 

maior ocorrência de descargas parciais nesta bobina dá-se a cerca de 60º e 240º do ângulo de 

fase. A amplitude máxima de descarga registada no ensaio foi de 18nC. 

De acordo com a tabela apresentada no Anexo D, constata-se que o valor máximo de 

descargas medido foi na bobina 18, com um valor bastante acima do que foi medido nas res-

tantes, atingindo os 42nC de amplitude máxima de DP. No universo das bobinas ensaiadas, 

exceto esta 18, a bobina com maior valor de amplitude de DP foi a 7 com 20nC e com menor 

amplitude foi a 25, com 4,6nC. A grande maioria das descargas ocorreram com uma intensidade 
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mais significativa, entre os 6 e os 13nC, com um número médio de 1405 descargas. Em termos 

da energia da DP das bobinas, esta foi na ordem dos 60µJ onde, nalgumas bobinas, o valor 

máximo de energia chegou a 204µJ. Quanto à amplitude da potência de descarga, em média, 

esta foi de 4mW, tendo a bobina 10 apresentado um valor muito mais elevado, de cerca de 

196mW. Tal como outras bobinas impregnadas a 1 ciclo e com 10h de polimerização na estufa, 

esta apresentou este valor mais elevado, destacando-se das restantes. Relativamente à razão 

quadrática, as bobinas que apresentaram menor valor foram as 7, 8, 11, 12, 16 e 25. Deste grupo, 

umas foram impregnadas a 1 e 2 ciclos e também estiveram na estufa 2 e 10h. Devido ao pe-

queno universo de resultados, as conclusões não são diretas devido aos diversos fatores que 

influenciam estas medições, bem como à montagem experimental da chapa magnética para si-

mulação da ranhura estatórica. Os valores obtidos relativamente à amplitude máxima de DP, 

são semelhantes apos valores obtidos de um estator bobinado, o que prova a validade da utili-

zação do método de simulação de ranhura utilizado nas bobinas, ainda que este seja passível de 

ser melhorado. 

 

 

3.5. Ensaios de Rigidez Dielétrica, RI, tg(δ) e DP a bobinas de teste 

 

Após impregnadas, foram submetidas a testes de resistência de isolamento, tg(δ), rigidez 

dielétrica e, para uma das bobinas, o ensaio de descargas parciais. O objetivo desta bateria de 

ensaios é aferir o comportamento das diversas variáveis em medição, após cada ensaio de rigi-

dez dielétrica, em valores de tensão superiores aos estipulados pela norma internacional. Na 

Figura 3.55 está apresentada uma bobina submetida aos ensaios anteriormente descritos, com o 

terminal de fase ligado à alma condutora em cobre e o terminal de terra ligado á chapa magné-

tica da bobina. 
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Figura 3.55 - Bobina para ensaios de rigidez dielétrica, resistência de isolamento, fator de dissipação e des-
cargas parciais. 

A primeira bobina para ensaio, a bobina 10, com uma classe de tensão de 11kV, impreg-

nada apenas com um ciclo de VPI, mas polimerizada com o tempo normal de um estator na 

estufa (10 horas), foi sujeita a ensaio apresentado os seguintes valores finais de resistência de 

isolamento, como se apresenta no gráfico da Figura 3.56. 
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Figura 3.56 - Valores de Resistência de Isolamento medidos para a bobina 10, antes e após o ensaio de rigi-
dez dielétrica. 

 

 Como se observa pelo gráfico da Figura 3.56, esta bobina não apresentou uma diminu-

ição clara do valor da resistência de isolamento no final dos 9 ensaios. Isto pode dever-se à 

redução da humidade entre cada camada de isolamento da bobina, que impede uma redução 

rápida do valor da resistência de isolamento. Se os testes fossem mais prolongados, possivel-

mente seria notória uma diminuição da resistência de isolamento, o que indicaria um envelhe-

cimento do isolamento. Relativamente á corrente de fugas, verifica-se que esta se mantém cons-

tante em cada nível de tensão de ensaio. Dado que a corrente de fugas nos ensaios realizados 

nunca atingiu o valor de corte máximo (5A), prova-se que não se atingiu uma passagem à massa. 

Mais uma vez, a repetição de ensaios e o prolongamento da duração dos mesmos poderia pro-

vocar um aumento do valor desta corrente, onde se observasse uma degradação do isolamento 

através desse mesmo aumento.  
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Figura 3.57 - Corrente de fugas no ensaio de rigidez à bobina 10. 

Pelo gráfico apresentado na Figura 3.58, observa-se um comportamento crescente do 

valor da capacidade ao longo da realização dos ensaios, com uma variação total de 2,5pF. 

Quanto ao valor da corrente de fugas, este também teve um comportamento crescente, com uma 

ligeira descida no 5º ensaio, que não se revela muito relevante dada a ordem da variação na 

ordem da 2ª casa decimal. De notar que este ensaio é realizado à tensão nominal da bobina, pelo 

que a corrente de fugas referida é à tensão nominal e não como no caso do ensaio de rigidez 

dielétrica. Todos os ensaios de rigidez tiveram a duração de 1 minuto, exceto os dois últimos, 

que tiveram a duração de 3 minutos. 
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Figura 3.58 - Capacidade e corrente de fugas durante o ensaio do fator de dissipação, para a bobina 10. 

 Os mesmos ensaios foram repetidos para a bobina 15, de classe de tensão inferior à 

anterior, sendo esta de 4,4kV. Como esta possui uma classe de tensão inferior, o tipo de isola-

mento é diferente, e neste caso adequado à classe de tensão de 4,4kV. Em seguida, na Figura 

3.59 é apresentado o gráfico da variação da resistência de isolamento em função do número do 

ensaio. Para esta bobina, o tempo a que esta foi sujeita à tensão de ensaio de rigidez dielétrica, 

foi sempre de 3 minutos. 

 

Figura 3.59 - Valores de Resistência de Isolamento medidos para a bobina 15, antes e após o ensaio de rigi-
dez dielétrica. 
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Verifica-se que a resistência de isolamento apresenta uma ligeira tendência para redução 

do seu valor apesar de que, em alguns dos ensaios, esta aumentou após o ensaio de rigidez 

dielétrica. O comportamento esperado de redução do valor da RI com a execução de ensaios de 

rigidez dielétrica é esperado durante o curso de vida do motor elétrico, isto é, só ao fim de um 

longo período de tempo é que poderão ser visíveis resultados da degradação do sistema de 

isolamento devido à utilização a que o motor possa ter sido sujeito. 

Figura 3.60 - Corrente de fugas no ensaio de rigidez à bobina 15. 

Relativamente ao valor da corrente de fugas no ensaio de rigidez dielétrica à bobina, 

esta apresenta um comportamento claramente exponencial.  De notar que o valor da última 

tensão de ensaio corresponde a 5 vezes a classe de tensão da bobina. Na Figura 3.61 está apre-

sentado o momento em que se dá um contornamento pelo ar do arco elétrico que se estabeleceu 

entre um ponto da desenvolvente da bobina e a chapa magnética ligada à massa. Este arco 

elétrico não foi suficiente para causar uma corrente igual a 5A, que indicaria uma resistência de 

isolamento muito baixa. 
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Figura 3.61 - Momento de contornamento pelo ar do arco elétrico. 

 De uma forma geral, também a corrente de fugas nesta bobina apresentou uma tendência 

crescente ao longo dos ensaios, como seria de esperar, devido à degradação do isolamento. A 

variação do valor da corrente de fugas após os ensaios de rigidez, encontra-se apresentada na 

Figura 3.62. Dado que o tempo de ensaio é curto, em comparação com tempo de vida útil de 

um motor, não existem conclusões diretas acerca da degradação do isolamento após o ensaio 

de rigidez. O aumento da corrente de fugas com o aumento do valor da tensão de ensaio é uma 

consequência esperada e normal devido ao aumento da tensão de ensaio. 

 

 

Figura 3.62 - Capacidade e corrente de fugas durante o ensaio do fator de dissipação, para a bobina 15. 
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Para o universo de bobinas ensaiadas, os resultados foram particularmente interessantes, 

pois não se verificou o esperado decréscimo notório do valor da RI. Isto deve-se ao decréscimo 

da humidade nos materiais de isolamento da bobina ao ser submetida ao ensaio de rigidez. Em 

contrapartida, a corrente de fugas apresentou um crescimento à medida que a tensão era incre-

mentada. Para as conclusões acerca do tempo de vida diminuir realmente com os valores de 

tensão aplicados para cada isolamento, era necessário que a bobina permanecesse em tensão 

durante um período suficientemente longo para que se observasse um dano progressivo no iso-

lamento.  

3.6. Processo de VPI em curso de fabrico 

O processo de impregnação por VPI analisado é constituído essencialmente por duas etapas 

de despressurização e de pressurização. O processo pode, de uma forma simples, ser apresen-

tado pelo diagrama seguinte da Figura 3.63: 
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Figura 3.63 - Diagrama geral do processo de impregnação por VPI. 

   

 O estator, após ser submetido aos ensaios de rigidez dielétrica em corrente alternada e 

de resistência de isolamento e ser aprovado, segue para a etapa seguinte do processo produtivo 

que é a impregnação por VPI. Este processo de impregnação requer então que a resina esteja 

em condições de viscosidade aceitáveis pelas recomendações do fabricante para que a sua pe-

netração nas ranhuras do bloco do estator seja a melhor possível. Também a temperatura da 

cuba e da própria resina são variáveis a serem controladas antes e durante a impregnação. A 

resina deve encontrar-se a uma temperatura de cerca de 26ºC durante o processo de impregna-

ção, segundo o fabricante VonRoll.  

Na Figura 3.64 está apresentado o diagrama temporal do processo de VPI em que, no 

eixo vertical, se encontra a escala logarítmica de pressão e no eixo horizontal se encontra o 
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período temporal em minutos. Na etapa de criação de vácuo, apenas é realizada a despressuri-

zação da cuba até 1mbar de pressão durante 2h. Ao ser atingida essa pressão, a mesma é mantida 

constante e é realizada subida da resina. A resina sobe com a cuba em vazio pois, deste modo, 

torna-se mais fácil a sua subida. A duração desta etapa de subida é variável, pois depende da 

altura de resina necessária para cobrir a bobinagem do(s) estator(es) presente(s) na cuba. Logo 

que a bobinagem seja coberta, pode ser interrompida a subida da resina e continuar-se o pro-

cesso para a fase seguinte. Após a subida da resina, dá-se início à impregnação a vácuo, em que 

durante 30 minutos, se pretende que todo o ar que esteja nas ranhuras do estator e no seu en-

volvente seja retirado.  

Figura 3.64 - Diagrama temporal do processo de VPI, realizado em curso de fabrico. 

Na Figura 3.65 está apresentado o registador gráfico que recebe os dados de temperatura 

da estufa de polimerização, da resina, pressão e vácuo na cuba. Todas estas variáveis são mo-

nitorizadas em tempo real. A verde, encontra-se a curva respeitante ao vácuo; a curva azul-
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clara, respeitante à pressão; a cor de laranja, a temperatura da resina; e a azul mais escuro, a 

temperatura da estufa de polimerização.  

 

 

Figura 3.65 - Registador de variáveis lidas no processo de VPI. 

  

 Como se observa na Figura 3.66, existem diversas bolhas de ar a subir até à superfície 

da resina, devido ao efeito do vácuo, que provoca o preenchimento dos espaços de ar nas ra-

nhuras com a resina. A fase de vácuo a pressão constante com a resina ao nível da bobinagem 

é mantida com valores de pressão compreendidos entre 15 a 20mbar. Findos os 30 minutos de 

impregnação em vácuo, dá-se início à pressurização até aos 5bar, processo este que tem a du-

ração aproximada de 10 minutos. 
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Figura 3.66 - Estator submetido à fase de vácuo no VPI. 

Durante 1h30 o estator é submetido ao regime de pressão constante na cuba, com o 

objetivo de que a resina penetre nos espaços que ainda faltam preencher das ranhuras, com o 

auxílio da pressão que está a ser exercida. A temperatura da resina, mais uma vez, é um fator 

importante em todo o processo para que esta não altere as suas propriedades químicas e mecâ-

nicas, como por exemplo a viscosidade. Findo este período de tempo, dá-se início ao 2º ciclo 

de impregnação que se inicia logo após a despressurização, quando é atingida a pressão atmos-

férica. O processo continua, até à pressão de 15 a 20mbar, do 2º ciclo de impregnação em vácuo, 
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que tem a mesma duração do 1º ciclo realizado. De seguida, dá-se uma nova pressurização da 

cuba, até ao mesmo valor de cerca de 5 bar, pelo período igual ao do 1º ciclo também. Após a 

impregnação em pressão, a cuba é despressurizada até à pressão atmosférica, para que possa 

ser aberta e se proceda à extração do estator do seu interior, como se pode observar na Figura 

3.67.  

 

Figura 3.67 - Extração de um estator impregnado na horizontal, da cuba. 

  

 Todo o processo de VPI é controlado pelos operadores que realizam todas as manobras 

de comando durante o processo e toda a preparação da resina e verificação das suas condições 

de utilização. O tempo de subida da resina até à cobertura da bobinagem é também controlado 

pelos operadores e varia consoante a altura de eixo correspondente ao motor e também se o 

estator é impregnado na vertical ou na horizontal sendo que, como é de esperar, um estator 

impregnado na vertical, exige mais tempo de subida da resina até que esta cubra a bobinagem.  

 Com a saída do estator da cuba, este é colocado num suporte para que seja retirada a 

resina do exterior do bloco estatórico com diluente. Segue-se a próxima fase, que é a polimeri-

zação (ou polimerização) da resina numa estufa elétrica, à temperatura de 150ºC. Segundo o 

fabricante da resina, para que a polimerização seja corretamente realizada, a temperatura no 
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fundo da ranhura deve ser de 150ºC, constante, durante 2 horas apenas. Mas, o processo é rea-

lizado durante 10h, sem monitorização da temperatura no fundo da ranhura, devido às limita-

ções que essa medição possui, em virtude da temperatura no interior da estufa.  

Figura 3.68 - Estator com os aros colocados para rotação na estufa elétrica. 

Para que o estator possa estar em movimento no interior da estufa de polimerização, é 

necessário que este esteja instalado numa estrutura que permita esse mesmo movimento e para 

isso são colocados dois aros em volta do bloco, como se ilustra na Figura 3.68. Após a polime-

rização da resina, esta adquire rigidez mecânica, permitindo então que os espaços que pudessem 

existir nas ranhuras sejam preenchidos, o que confere então ao estator uma rigidez, no âmbito 

de resistência às vibrações da bobinagem quando o motor estiver em serviço; proteção contra 

agentes externos, tais como humidade, poeiras, gases que se possam vir a instalar na superfície 

da bobinagem. A bobinagem, após a polimerização da resina, é ilustrada na Figura 3.69. 
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Figura 3.69 - Pormenor do aspeto da bobinagem após a polimerização da resina. 

 

 Desta forma, o estator fica pronto a ser ensaiado novamente em termos de rigidez dielé-

trica em corrente alternada, índice de polarização, fator de dissipação e descargas parciais. 
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4. Conclusões

Ao longo de todo o trabalho foram aplicados conhecimentos fundamentais adquiridos ao 

longo da licenciatura e mestrado que, com a colaboração da WEG Euro, me possibilitou um 

aumento do conhecimento pessoal, proporcionando o desenvolvimento deste trabalho para a 

empresa. A enriquecedora aprendizagem presencial dos processos de fabrico, ensaios e apare-

lhagem, contribuiu para um conhecimento dos assuntos abordados, bem como de levanta-

mento de novas questões acerca de diversas temáticas no âmbito do tema em estudo. Com 

este trabalho, foi reafirmada a importância dos ensaios de DP para avaliação da qualidade da 

impregnação de estatores de MT, bem como uma avaliação do próprio processo de VPI utili-

zado, onde o tempo de polimerização da resina e o comportamento da capacidade elétrica du-

rante o ciclo de impregnação foram temas estudados e observados no processo de fabrico. 

Para a aquisição de valores que transmitam uma informação sólida, o número de amostras 

ensaiadas revela-se um fator de extrema importância, pois assim é possível analisar e concluir 

de uma forma mais precisa acerca dos resultados obtidos. Cada bobina, ao ser preparada para 

os ensaios, desde o corte das chapas até à impregnação finalizada, não é um processo rápido, 

pois já a preparação do material exige que as máquinas necessárias estejam livres para opera-

ção, bem como é necessário que a cuba de VPI possa estar em funcionamento para que as bo-

binas possam ser impregnadas. 

Uma das questões levantadas ao investigar o processo de VPI foi se o tempo de polimeri-

zação de 10h seria ou não demasiado. Após informação do fabricante da resina acerca do 

tempo e temperaturas necessárias para a correta polimerização da resina, verificou-se que as 

10h são necessárias pois em 2 estatores de alturas de eixo diferentes, o tempo para atingir a 

temperatura recomendada no ponto mais frio do mesmo foi de cerca de 7h. Apesar de um fa-

bricante referir que são necessárias apenas 2h para a correta polimerização da resina, o estator 

necessita de estar mais cerca de 7 a 8h na estufa, de modo a que todo o bloco estatórico 

aqueça, permitindo assim o fundo da ranhura atingir os 150ºC. 

Tornou-se também relevante conhecer o comportamento da capacidade do estator, desde a 

entrada na cuba de VPI até à sua saída, de onde se conclui, de uma maneira geral, que o grande 

aumento do valor da capacidade ocorre durante o primeiro ciclo de pressurização, mantendo-se 

constante durante o ciclo de pressão constante. O aumento da capacidade do primeiro para o 
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segundo ciclo de pressão não se revela relevante pela ordem de grandeza do mesmo aumento. 

Em média, um estator antes e após sair da cuba sofreu um aumento de 2,5 vezes o valor inicial 

de capacidade. Quanto à polimerização da resina o estator, antes e após o processo de polime-

rização, sofre uma redução de capacidade na ordem de 0,7 vezes. Não se verificou uma ligação 

direta da polaridade ou altura de eixo com o valor da capacidade. 

No decorrer das medições da capacidade, o maior problema verificado foi relativo à 

variação em cada medição dos valores obtidos. Em grande parte dos ensaios, chegou a ocorrer 

uma variação instantânea do valor da capacidade na ordem dos 30%, não permitindo uma leitura 

exata do valor a obter. Nesses casos, uma média foi calculada e o valor assim registado. Dado 

que os valores medidos são de uma ordem de grandeza muito pequena na ordem dos nano ou 

pico Farad, a necessidade de uniformidade no processo de medição e tentativa de exclusão de 

fatores que pudessem influenciar a medição tornaram-se questões fundamentais. 

Ainda no processo de VPI, foram impregnadas bobinas a 1 e 2 ciclos de pressão e vácuo, 

para avaliar a qualidade da impregnação. Também, destes grupos, foram selecionadas bobinas 

para uma polimerização da resina durante 2h e 10h. Ambos os grupos de diferentes ciclos de 

impregnação não apresentaram uma variação significativa no peso após a impregnação, bem 

como na resistência de isolamento, rigidez dielétrica e fator de dissipação. Estas conclusões 

foram retiradas de 3 pares de bobinas em que foram impregnadas a 1 e 2 ciclos. O número de 

amostras, mais uma vez, pode revelar-se um fator importante na validação dos resultados, bem 

como ensaios mais prolongados, de modo a simular o envelhecimento ou degradação do isola-

mento, a fim de concluir, de uma forma mais precisa, acerca das reais diferenças entre impreg-

nar a 1 e 2 ciclos ou realizar a polimerização em 2h ou 10h. A principal conclusão é dada pela 

capacidade que, após o primeiro ciclo de pressão, não apresenta um aumento significativo do 

seu valor, que pode indicar uma não obrigatoriedade da realização do 2º ciclo de impregnação. 

Mais uma vez, um maior número de amostras de bobinas, ou mesmo de estatores, poderá afir-

mar esta mesma conclusão. 

A fim de avaliar experimentalmente as alterações efetuadas ao normal ciclo de VPI e 

polimerização da resina em bobinas, estas foram submetidas a ensaios de rigidez dielétrica, 

resistência de isolamento, fator de dissipação e descargas parciais. Das duas bobinas possíveis 

ensaiadas, os resultados não foram totalmente conclusivos acerca da redução do valor da resis-

tência de isolamento após cada ensaio de rigidez dielétrica. Verificou-se sim que a corrente de 

fugas no ensaio de rigidez era maior, à medida que se repetiam os ensaios. Um maior número 
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de bobinas bem como um tempo de ensaio mais prolongado poderia permitir tirar conclusões 

mais definitivas acerca do comportamento das variáveis com o ensaio de rigidez dielétrica. O 

uso de estatores em vez de bobinas é um modelo de ensaio ainda mais real pois, deste modo, a 

ranhura é dada na sua forma real e não simulada pelas chapas magnéticas em volta de uma parte 

reta da bobina. Por questões de duração dos ensaios e também de ausência de estatores de testes, 

este estudo baseou-se nas bobinas descritas. 

Os últimos ensaios realizados, os de rigidez dielétrica a duas bobinas poderiam trazer 

conclusões mais efetivas caso a duração dos mesmos pudesse ser prolongada e também os en-

saios realizados a todas as outras bobinas, de modo a avaliar o comportamento de todas as 

variáveis analisadas durante o ensaio. Assim, seria possível concluir de uma forma mais clara, 

a tendência de degradação do isolamento de cada bobina no ensaio a que esteja sujeita.  

O ensaio de descargas parciais abordado neste trabalho é um ensaio muito específico e 

que requer condições no local de trabalho de ruído na rede elétrica de alimentação muito redu-

zidos ou mesmo nulos. O exemplo das pontes rolantes num ambiente fabril é um exemplo em 

que, quando estas se encontram em funcionamento, não é possível realizar a calibração de des-

cargas parciais. Este facto foi comprovado com a paragem das mesmas, em que o nível de ruído 

se reduziu consideravelmente. Para além de muitas vezes durante o dia ser impossível realizar 

o ensaio de descargas parciais, a própria realização do ensaio (que é com a peça em tensão)

requer que a área de ensaio esteja livre não sendo possível, por vezes, executar em todo o mo-

mento, todos os ensaios o que, por vezes, devido ao curso de fabrico normal, não era possível. 

No caso das bobinas 10, 18, 19 e 21, os resultados não foram tão claros, dado que os 

gráficos obtidos do ensaio de descargas parciais apresentaram níveis de descargas muito cons-

tantes em diversos intervalos de ângulo de fase da tensão de entrada. Este facto pode dever-se 

à própria montagem com a chapa magnética em volta da parte reta das referidas bobinas. Existe 

sempre alguma diferença entre a bobina com a chapa magnética e a bobina que está inserida na 

ranhura. O valor médio da amplitude máxima de descargas parciais em todas as bobinas ensai-

adas foi de 14,2nC e a média da amplitude média de descargas de todas as bobinas foi de 

13,2nC, valores estes que não se diferenciam em muito dos valores medidos em estatores já 

impregnados, que normalmente assumem valores entre 10 e 30nC. 

Durante o processo de VPI, fizeram-se medições de capacidade entre a bobinagem e a 

massa, de modo a aferir o comportamento dessa mesma variável durante todo o ciclo. Devido 
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à resistência dos materiais, não é possível ainda medir a capacidade durante o processo de po-

limerização (polimerização) da resina, dada a elevada temperatura (cerca de 150ºC) dentro da 

estufa pelo período de tempo usual de 10h. O facto de o estator ser polimerizado em rotação 

lenta, cerca de 20rpm, impede também uma fácil instalação de meios condutores para a infor-

mação a ler, sendo a única solução mais exequível, o fabrico de um pequeno coletor de dois 

anéis, que permitem que o equipamento de medida de capacidades se encontre fora da estufa e 

a leitura das mesmas seja executada com o estator em movimento.  

Como sugestões futuras de desenvolvimento e ensaios, a implementação dos ensaios 

descritos neste trabalho em estatores bobinados, para avaliação das diversas varáveis analisadas 

neste trabalho tais como, a capacidade e descargas parciais, possibilitam uma maior aproxima-

ção do motor real do que a bobina só. Com a possibilidade de com uma dada amostra de esta-

tores serem submetidos a ensaios de rigidez dielétrica durante o curso de fabrico, estes com o 

decurso da sua vida útil, serem avaliadas as grandezas abordadas neste trabalho, e deste modo 

ser possível concluir acerca do impacto do ensaio de rigidez dielétrica na vida útil do isolamento 

bem como a avaliação dos resultados desses mesmos motores submetidos ao ensaio de descar-

gas parciais. O ensaio de descargas parciais é um dos ensaios mais importantes dado que, com 

o envelhecimento do sistema de isolamento, este irá apresentar maior valor de DP. O ensaio de

resistência de isolamento é um complemento a esta análise. 
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Anexo A -  Ensaios Térmicos de Estatores em Estufas 

Com vista a conhecer o comportamento térmico de um estator com resina dentro da estufa 

para a sua polimerização, para atingir o objetivo de aferição das medições dos instrumentos de 

comando e verificação do tempo necessário para atingir a temperatura recomendada no fundo 

de uma ranhura, foram utilizados dois estatores de altura de eixo 400 e 450 para o referido 

ensaio. A medição da temperatura foi realizada com recurso a sondas RTD PT100, sendo a 

medição da resistência efetuada manualmente, com leitura a partir de um multímetro digital da 

marca Fluke, modelo 37, tendo sido instaladas 5 sondas de temperatura no sistema de medição: 

• Sonda no fundo da ranhura estatórica;

• Sonda na ranhura, entre as duas bobinas;

• Temperatura ambiente da estufa de polimerização;

• 2 Sondas nas testas da bobinagem, instaladas 180º geométricos.

A sonda PT100 para medição da temperatura ambiente foi instalada junto a uma das 

paredes da estufa, como se verifica na Figura A.1. 

Figura A.1 – Colocação de sonda PT100 no interior da estufa. 
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Os fios condutores têm uma extensão de aproximadamente 6 metros, de modo a que seja 

possível realizar a medição a partir do exterior da estufa. Todas as sondas possuem essa exten-

são dos fios condutores. Como cada sonda possui 3 condutores (1 negativo, e 2 positivos), fo-

ram utilizados os 2 condutores para a ligação ao multímetro para a medição, existindo redun-

dância. Caso exista algum problema com algum deles, o outro funcionará em substituição. 

Figura A.2 - Esquema de ligação das sondas PT100 ao multímetro. 

Considerando então os dois terminais positivos das sondas ligados, o esquema da Figura 

A.2 ilustra as ligações efetuadas, em que existem 5 interruptores de pressão normalmente aber-

tos que, ao acionar cada um, permite a leitura da resistência da sonda pretendida. Foi um sistema 

implementado de raiz, pois até à data não havia forma de realizar este ensaio e desta forma 

simples foi possível medir as 5 sondas em simultâneo. Apesar de o registo do valor ser manual, 

o processo de medição é muito prático e não exige troca de cabos para a sonda a medir.
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Figura A.3 - Conjunto de interruptores de pressão e identificação da sonda a que corresponde. 

Na Figura A.3 estão apresentados os interruptores de pressão que permitem a leitura 

individual não simultânea das sondas PT100. As entradas são as sondas e as saídas dos inter-

ruptores estão todas com um shunt de modo a permitir a leitura no multímetro, sem ter que 

ocorrer uma troca de cabos para cada leitura, o que facilita o processo de registo de valores 

manualmente.  

As sondas colocadas na ranhura foram fechadas com massa-ferro, como se apresenta na 

Figura A.4, de modo a ficarem fixas e para que a temperatura lida na ranhura fosse o mais real 

possível. 
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Figura A.4 - À esquerda, esquema de posição das sondas na ranhura, à direita, sondas já instaladas. 

Após as ligações das sondas aos comutadores e ao multímetro, é necessário confirmar 

se todas estão a ser lidas corretamente, bem como registar os valores individuais iniciais de 

cada uma, antes do estator entrar na estufa. Na Figura A.5 está apresentado o estator com as 

sondas já instaladas e ligadas ao multímetro para medição do valor da resistência durante o 

processo de polimerização na estufa. 
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Figura A.5 - Estator após as ligações das sondas, antes da entrada na estufa. 

Após a estufa ter atingido a temperatura especificada, o estator foi então inserido na 

mesma para se dar início ao ensaio. O objetivo do ensaio é atingir 150ºC no fundo da ranhura, 

pois estima-se que este seja o ponto mais frio durante o processo, o que se verificará mais à 

frente com os valores práticos medidos. O fabricante VonRoll informa que, para a correta po-

limerização do estator, este deve permanecer a 150ºC durante 2 horas.  
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Figura A.6 - Curvas de temperatura no ensaio térmico ao estator 400 na estufa de polimerização 4. 

 

 Na Figura A.6 encontram-se as curvas de temperatura obtidas a partir do ensaio térmico 

do estator 400 na estufa 4, com a sua entrada na estufa já pré-aquecida. A sonda da bobinagem 

2 saiu de serviço no início do ensaio por danos num dos condutores ao estar em contacto com 

as paredes da estufa, pelo que os seus valores não estão a ser considerados na curva. Verifica-

se que, ao longo do ensaio, a temperatura medida no fundo da ranhura assumiu sempre valores 

ligeiramente inferiores aos lidos a meia ranhura. 

De notar o comportamento da curva da bobinagem, que apresenta um crescimento muito 

superior às outras duas sondas do estator, pois as testas das bobinas por estarem em contacto 

direto com o ar da estufa, atingirão uma temperatura mais elevada, mais rapidamente do que os 

pontos de medição na ranhura do estator.  

Do gráfico da Figura A.6, conclui-se que, para se atingir os 150ºC no fundo da ranhura, 

são necessárias 7h, aproximadamente para este estator, referente a um motor com 400mm de 

altura de eixo. Houve um período de cerca de 20 minutos em que a estufa saiu de serviço devido 

a uma falha na alimentação, traduzindo-se numa descida da temperatura a partir das 14:30. A 

20,0 ºC

40,0 ºC

60,0 ºC

80,0 ºC

100,0 ºC

120,0 ºC

140,0 ºC

160,0 ºC

180,0 ºC

07:59 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Tamb estufa Fundo Ranhura 1/2 Ranhura

Bobinagem 1 Linear (Tamb estufa)



155 

linha tracejada permite visualizar em que momento se atingem os 150ºC para o fundo da ra-

nhura. O tempo utilizado de 10h para a polimerização do estator permite concluir que a poli-

merização será corretamente efetuada, pois o fundo da ranhura já está com temperatura superior 

a 150ºC, temperatura necessária para a polimerização da resina. A altura da coroa do estator e 

o comprimento do bloco pode influenciar o comportamento destas curvas, pelo que mais en-

saios seriam benéficos para a avaliação dos tempos de polimerização necessários, tanto para 

motores de pequenas e altas alturas de eixo.  

Este mesmo estator foi ensaiado noutra estufa, com o mesmo sistema de medição de 

temperatura, ao qual se obtiveram os seguintes resultados traduzidos nas curvas apresentadas 

na Figura A.7 abaixo apresentada: 

Figura A.7 - Curvas de temperaturas medidas no ensaio térmico ao estator 400 na estufa 3. 

Neste ensaio, a temperatura inicial do estator era de 22ºC e até o fundo da ranhura atingir 

os 150ºC, foram necessárias 6 horas e 40 minutos. 

Como foi possível obter mais um estator para ensaio, desta vez um pertencente a um 

motor 450 de 4 polos, poderia analisar-se se, com o aumento da coroa do estator (dado que são 

os dois de 4 polos), qual seria o comportamento da curva da temperatura no fundo da ranhura. 
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Neste estator, a localização das sondas foi ligeiramente modificada, passando a possuir uma 

sonda a meio da coroa do estator, como se observa na Figura A.8 (metade da distância entre o 

fundo da ranhura e o exterior do bloco estatórico). A segunda sonda de temperatura da bobina-

gem foi retirada, ficando apenas em funcionamento a primeira. 

 

Figura A.8 - Distância a que foi colocada a sonda do meio da coroa à superfície exterior da coroa. 

 A imagem anterior pretende apenas representar a distância à superfície exterior da coroa 

do estator, pois em termos de posição ao longo do comprimento do bloco do estator, esta foi 

colocada a meio do bloco. A sonda que se esperava ter resultados de temperatura mais baixa 

era a do fundo da ranhura, pois este era o local mais interior onde a resina se aloja no bloco do 

estator. A Figura A.9 apresenta a posição das sondas a partir da superfície do bloco estatórico 

em que, da esquerda para a direita, se verifica a distância a que as sondas se encontram desta 

mesma superfície: 32mm a sonda da meia coroa do estator (da superfície do estator à primeira 

bobina são 64mm), 66mm a sonda do fundo da ranhura e por fim a 110mm a sonda presente 

entre as duas bobinas na mesma ranhura. É também de referir que estas 3 sondas estão colocadas 

em linha, de modo a estarem concordantes com a mesma ranhura. Estas, após inseridas, foram 

também fixas com massa-ferro, de modo a garantir resistência mecânica e condutividade tér-

mica no local do furo. 
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Figura A.9 - Sondas do meio da coroa, do fundo da ranhura e de meia ranhura (entre as duas bobinas), da 
esquerda para a direita, respetivamente. 

Como o caso do estator ensaiado anteriormente, foi medida a temperatura ambiente na 

estufa, através de uma sonda PT100 e, por fim, uma sonda presente na bobinagem, mais con-

cretamente entre duas testas de bobinas. A sonda de medição da temperatura ambiente 

encontrava-se por cima da superfície exterior do estator, como se observa pela Figura A.10. 
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Figura A.10 - Estator 450 antes da entrada para a estufa 4. 

 O sistema de medição das sondas para um único multímetro manteve-se idêntico, sendo 

apenas alterada uma sonda para leitura, relativamente ao estator anterior, como se observa na 

Figura A.11. 
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Figura A.11 - Sistema de medição de sondas PT100 do estator 450 para o multímetro. 

O esquema de ligações para este estator foi igualmente idêntico ao anterior, com a alte-

ração da sonda PT100 para leitura da temperatura a meio da coroa do estator, como se observa 

na Figura A.12.  
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Figura A.12 - Diagrama de ligações das sondas PT100 ao multímetro, do estator 450. 

  

Os ensaios a este estator foram na mesma realizados nas duas estufas mencionadas anteri-

ormente. O primeiro ensaio foi realizado na estufa 3, onde as curvas obtidas são apresentadas 

em seguida, na Figura A.13. 
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Figura A.13 - Curvas de temperaturas medidas no ensaio térmico ao estator 450 na estufa 3. 

 

 O ensaio térmico a este estator revelou também que o comportamento das curvas de 

temperatura das sondas colocadas no estator é idêntico ao estator 400 analisado anteriormente, 

com um traçado exponencial a tender a estabilizar à temperatura ambiente da estufa. Na entrada 

do estator na estufa (instante em que se iniciam as medições das sondas do estator) ocorre uma 

descida da temperatura interior da estufa, devido à abertura das portas para a inserção do estator 

na mesma. Este ensaio teve a duração de 6 horas e 50 minutos, tempo decorrido, desde a entrada 

no estator na estufa, até ao fundo da ranhura atingir os 150ºC.  

 O mesmo estator, ensaiado na estufa 4, demorou 6 horas e 50 minutos a atingir os 150ºC 

no fundo da ranhura, desde a temperatura ambiente. Dos 4 ensaios realizados, verificou-se que, 

em média, são necessárias 7 horas para que o fundo da ranhura atinja os 150ºC necessários para 

a correta polimerização da resina. As curvas de temperatura deste ensaio encontram-se repre-

sentadas na Figura A.14. 

20,0 ºC

40,0 ºC

60,0 ºC

80,0 ºC

100,0 ºC

120,0 ºC

140,0 ºC

160,0 ºC

180,0 ºC

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Tamb estufa 1/2 Ranhura Bobinagem 1 Fundo Ranhura 1/2 Coroa Estator



 

162 

 

 

Figura A.14 - Curvas de temperaturas medidas no ensaio térmico ao estator 450 na estufa 4. 
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Anexo B -  Medição a dois ou quatro fios 

Uma medição de resistência de valor reduzido a dois fios implica que a resistência total dos 

condutores seja também somada à resistência da carga a medir. Como os condutores possuem 

um dado valor de resistência, com a aplicação de uma corrente constante dá-se uma diferença 

de potencial no condutor, resultando numa percentagem de erro mais elevada na medição. Esta 

imprecisão na medição deve-se às baixas resistências dos condutores, da ordem dos mΩ a al-

gumas dezenas de Ω, consoante o material, secção e comprimento do condutor [87]. 

Como se observa no circuito apresentado na Figura B.15, na medição a dois fios, a corrente 

injetada na carga circula pela carga e pelos condutores, traduzindo-se num erro na medição pelo 

voltímetro. As tensões mais relevantes nesta medição a dois fios são a tensão medida (VM), a 

queda de tensão na resistência (VR) e, relativamente às correntes, apenas se destaca a corrente 

de medição (I). As resistências a considerar nas medições a dois e quatro fios são efetivamente 

as resistências dos condutores (RLEAD) e a da carga (R).  

Figura B.15 - Circuito de medição de resistência a dois fios [87]. 

Para então reduzir o efeito da resistência dos condutores na medição, é utilizado o método 

de quatro fios, em que a tensão é medida pelos dois outros condutores diretamente na carga. 

Para cargas com resistências muito baixas, o valor de queda de tensão nos condutores pode ser 
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de uma ordem de grandeza significativa e, consequentemente, este método torna-se mais van-

tajoso. Assim, a corrente de teste será injetada na carga por um par de condutores, onde a queda 

de tensão na carga é medida pelo outro par de condutores, denominadas pontas de sense. Mesmo 

com este tipo de montagem, pode circular pelas pontas de sense, uma corrente na ordem dos 

pA, que na maioria dos casos práticos é desprezável. A tensão medida (VM) é praticamente 

igual à queda de tensão na resistência (VR). Uma questão importante nesta medição é a proxi-

midade das pontas de sense à carga a medir pois, quanto mais perto estiverem, menos resistência 

dos condutores será medida e o resultado final será muito mais preciso [87]. O esquema deste 

tipo de medição encontra-se apresentado na Figura B.16. 

 

 

Figura B.16 - Circuito de medição de resistência a quatro fios [87]. 

 

Nos ensaios em que é medida a capacidade também é importante ter em conta o tipo de 

medição a efetuar, em que a medição a quatro fios se revela também mais apropriada, pois com 

comprimento de fio considerável, o valor medido da capacidade é alterado. A capacidade é 

medida através da reatância capacitiva, a uma dada frequência, reatância essa dada pela equação 

(A.1): 

 
𝑋𝐶 =  

1

𝜔𝐶
=

1

2𝜋𝑓𝐶
 

   (A.1) 
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Os próprios condutores constituem uma indutância entre si e possuem então uma resistên-

cia, que vai alterar a frequência de ressonância emitida pelo aparelho de medição. Como con-

clusão, quanto menores forem os condutores, menores serão as influências dos mesmos na me-

dição da capacidade. Para os primeiros ensaios de medição de capacidade nas bobinas foram 

usados os métodos de medição a 2 e 4 fios para observação das diferenças entre ambos sendo 

que, nos seguintes, apenas foi utilizado o método de 4 fios. 

Na Figura B.17, estão apresentados os dois tipos de garras utilizados de uma forma comum, 

observando-se que, na garra de Kelvin (à direita), os dois condutores que chegam até esta só 

ficam em contacto quando o elemento a medir for fixo pela garra, estabelecendo-se então assim 

contacto entre as duas placas de cobre. 

Figura B.17 - Garras utilizadas na medição a 2 (à esquerda) ou 4 fios (Pinça de Kelvin), á direita, respetiva-
mente. 

Nos resultados obtidos, sintetizados na Erro! A origem da referência não foi encon-

trada., verifica-se que, com a utilização das garras de Kelvin, os valores de capacidade são 

superiores. Cada medição das partes retas de cada bobine foi efetuada nas mesmas condições 

de temperatura e humidade ambiente, de modo a permitir a comparação de dados obtidos. 
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Figura B.18 - Garras utilizadas na medição a 2 (à esquerda) ou 4 fios (Pinça de Kelvin), á direita, respetiva-
mente. 

 

Bobine Descrição Medi-

ção 

Capacidade Ca-

bos c/ garras 

Normais 

Capacidade 

Cabos c/ garras 

de Kelvin 

Diferença normais 

vs Kelvin 

1 com cabos na bo-

bine 

437,0 pF 485,0 pF 10,98% 

456,5 pF 498,0 pF 9,09% 

2 medição direta 447,0 pF 506,0 pF 13,20% 

668,0 pF 722,0 pF 8,08% 

com cabos na bo-

bine 

452,0 pF 526,0 pF 16,37% 

672,0 pF 731,0 pF 8,78% 

4 bobine no estator 31490,0 pF 31560,0 pF 0,22% 
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Anexo C -  Tabela Síntese Geral das bobinas ensaiadas 
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Anexo D -  Tabela Síntese Geral dos ensaios de Descargas Parciais às 

bobinas 
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Anexo E -  Medição da capacidade em bobinas de Média Tensão: Ava-

liação da Influência dos cabos soldados, para possibilitar a medição 

em tempo real na cuba de VPI. 

Bobina Ensaio:     1         

1: Medição diretamente nas chapas magnéticas e aos terminais da bobine: 

2: Medição aos terminais da bobine, mas apenas com o cabo ligado ás chapas magnéticas: 

3: Medição com os dois cabos: 

Influências dos cabos: 

Lado 1 = +1,73% 

Lado 2 = +2,77% 

Lado 1: 455 pF  ;  16,5ºC 

Lado 2: 469,6 pF  ;  16,5ºC 

Lado 1: 460 pF  ;  16,5ºC 

Lado 2: 476 pF  ;  16,5ºC 

Lado 2: 483 pF  ;  16,5ºC 

Lado 1: 463 pF  ;  16,5ºC 
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Bobina Ensaio:     2                 

1: Medição diretamente nas chapas magnéticas e aos terminais da bobine: 

 

 

2: Medição com os dois cabos: 

 

Influências dos cabos: 

Lado 1 = +0,75% 

Lado 2 = +0,28% 

 

 

 

 

 

 

 

Lado 1: 526 pF  ;  17,3ºC 

Lado 2: 718 pF  ;  17,3ºC 

Lado 2: 720 pF  ;  17,3ºC 

Lado 1: 530 pF  ;  17,3ºC 
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Bobina Ensaio:     3         

1: Medição diretamente nas chapas magnéticas e aos terminais da bobine: 

2: Medição com os dois cabos: 

Influências dos cabos: 

Lado 1 = +5,21% 

Lado 2 = +0,4% 

Lado 1: 692 pF  ;  14,7ºC 

Lado 2: 498 pF  ;  14,7ºC 

Lado 2: 500 pF  ;  20,1ºC 

Lado 1: 730 pF  ;  20,1ºC 
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Anexo F -  Ensaios de Descargas Parciais realizados a estatores em 

curso de fabrico 

Estator de motor de H=315mm, Un=6kV, P=250kW, 4 polos 

Análise Temporal 

Hn(Φ,q) 

∆tg(δ) = 2,51% Análise de rotina 
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Estator de motor 2 de H=315mm, Un=6kV, P=250kW, 4 polos 

Análise Temporal 

 

Análise de rotina 
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∆tg(δ) = 1,22% 

Estator de motor 3 de H=400mm, Un=6kV, P=315kW, 2 polos 

Análise de rotina 
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∆tg(δ) = 2,11%  

 

 

 

 

 

 

 

Estator de motor 4 de H=400mm, Un=6.6kV, P=400kW, 4 polos 

Análise Temporal 
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Análise de rotina 

∆tg(δ) = 1,05% 

Estator de motor 4 de H=400mm, Un=6.6kV, P=400kW, 4 polos 

Análise Temporal 
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Análise de rotina 

 
∆tg(δ) = 1,05%  

 

 

 

 

Estator de motor 5 de H=400mm, Un=6.6kV, P=400kW, 4 polos 
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Análise Temporal 

Análise de rotina 

∆tg(δ) = 1,03% 
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Estator de motor 6 de H=400mm, Un=6kV, P=400kW, 4 polos 

Análise Temporal 

 

Análise de rotina 

 
∆tg(δ) = 0,11%  
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Estator de motor 7 de H=400mm, Un=6kV, P=560kW 

Análise Temporal 

Análise de rotina 
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Estator de motor 8 de H=450mm, Un=11kV, P=500kW, 4p 

Análise Temporal 

 

Análise de rotina 
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Estator de motor 8 de H=630mm, Un=6kV, P=1820kW, 2p 

Análise Temporal 

Análise de rotina 


