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RESUMO 

 
No presente afirma-se que os motores de indução são comuns no setor industrial, devido a sua robustez, 

confiabilidade e economia, sendo estes responsáveis pelo contínuo funcionamento dos processos industriais 

devido sua conversão de energia elétrica em mecânica. O objetivo deste trabalho consistiu abordar de forma 

simples as vantagens em se executar a medição e cálculo de índice de isolação em motores elétricos, objetivando 

ganhos na performance de uma fábrica, através da inspeção preditiva de motores, evitando danos maiores ao 

equipamento. O presente trabalho foi elaborado através de pesquisas bibliográficas e em testes funcionais do 

equipamento, definindo atual pesquisa como um estudo de caso. Concluiu-se que o megometro é essencial na 

manutenção industrial; seu uso por engenheiros elétricos, eletricistas e afins é de extrema importância sobretudo 

na manutenção industrial, pela funcionalidade em medir os valores ôhmicos de isolação e facilitando a 

identificação de falhas que possam ocorrer no motor de indução. 

 

Palavras-Chave: Medição; Motores; Grandezas Elétricas. 

 

ABSTRACT 

 
At present, it is stated that induction motors are common in the industrial sector, due to their robustness, 

reliability and economy, which are responsible for the continuous functioning of industrial processes due to their 

conversion of electrical energy into mechanical energy. The objective of this work was to approach in a simple 

way the advantages of performing the measurement and calculation of the insulation index in electric motors, 

aiming at gains in the performance of a factory, through the predictive inspection of motors, avoiding further 

damage to the equipment. The present work was elaborated through bibliographical research and in functional 

tests of the equipment, defining the current research as a case study. It was concluded that the megometer is 

essential in industrial maintenance; its use by electrical engineers, electricians and the like is extremely 

important, especially in industrial maintenance, for its functionality in measuring the ohmic values of insulation 

and facilitating the identification of faults that may occur in the induction motor. 
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1. INTRODUÇÃO 

Já é de conhecimento comum que o monitoramento periódico de equipamentos e 

maquinas através do sensoriamento dos seus sinais é essencial para a implementação da 

manutenção preditiva (BONALDI, 2012). 

A manutenção preditiva permite a antecipação da necessidade de serviços de 

manutenção dos equipamentos, evitando paradas não programadas, eliminando desmontagens 
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desnecessárias e aumentando o aproveitamento da vida útil do equipamento. Assim, nota-se 

que os principais objetivos do monitoramento periódico são a redução dos custos de 

manutenção e ganho de produtividade evitando quebras e paradas no equipamento (CÉSAR, 

2019). 

Para Bednarczyk (2012), os motores de indução são considerados uns dos 

equipamentos de maior importância na indústria moderna, sendo responsáveis pelo 

acionamento das maquinas, convertendo energia elétrica em mecânica. Desse modo, o 

monitoramento constante do seu estado de saúde é essencial para evitar paradas não 

programadas da produção devido a danos ou quebra do motor, otimizando os custos 

industriais. 

Para Benbouzid (2020) as falhas em um motor de indução podem ser classificadas 

como elétricas ou mecânicas. Entre as falhas elétricas podem ocorrer no estator e no rotor, 

enquanto que as falhas mecânicas, nos rolamentos e de excentricidade. 

O motor de indução trifásico é um equipamento muito utilizado em escala industrial, 

sendo um equipamento muito comum e importante no setor industrial, devido o mesmo ser de 

fácil manutenção e suas peças de reposição são encontradas facilmente no mercado. 

Ao longo do tempo o motor de indução trifásico sofreu uma evolução muito ampla 

tornando mais versátil, robusto e principalmente um grande em seu rendimento, isto é, 

gerando uma potência em quase 100% gerado em seu eixo, devido à evolução na fabricação 

de suas peças sobressalentes e diminuição nas perdas geradas no cobre e também por 

aquecimento mecânico (BENBOUZID, 2020).  

Tal aparelho injeta no motor diferentes níveis de tensão cc (a primeira vez que aparece 

uma sigla, você deve colocar o significado na frente), dependendo da isolação do bobinado e 

através deste método é possível avaliar o estado de conservação da isolação do bobinado do 

motor através do comparativo de uma tabela. 

Com este método é possível antever uma queima do motor por baixa isolação, 

podendo a área de manutenção de uma organização se planejar preventivamente a intervenção 

no equipamento, através da manutenção preditiva, alterando o ciclo de medições do 

equipamento. 

Através dele é possível diminuir os prejuízos de uma organização, pois não haverá 

surpresa com paradas de equipamentos por queimas de motores, tendo que a atuação por 

manutenção corretiva ter que atuar em momentos impróprios por falta de planejamento. 



 

 

O presente trabalho buscou demonstrar através de um padrão operacional, o método 

para executar a medição em valores ôhmicos através de um instrumento chamado megometro, 

que mede grandezas ôhmicas. 

Como objetivos específicos, visou-se abordar de forma simples e didática, as 

vantagens em se executar a medição e o cálculo de índice de isolação em motores elétricos, 

objetivando ganhos na performance de uma fábrica, como também na inspeção preditiva de 

motores, evitando danos maiores ao equipamento.  

 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 Levantamento Bibliográfico 

 

Tratou-se de um estudo bibliográfico, exploratório descritivo com finalidade de 

atualização do tema. Os textos levantados foram utilizados para a construção do referencial 

teórico, resultados e discussão do trabalho; Os critérios utilizados para a seleção dos artigos 

foram: artigos publicados a partir de 1992 até o ano de 2021. 

O levantamento das publicações indexadas foi realizado no período de dezembro de 

2020 a setembro de 2021. Para a consulta foram utilizadas as bases de dados eletrônicas, 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Google Achademic, acervo próprio e acervo da 

FAIT. Os acessos foram feitos via internet, utilizando descritores: Motores, Megger; 

Grandezas Elétricas. Foram encontrados trabalhos sobre o tema da pesquisa nos seguintes 

periódicos consultados: Revistas eletrônicas, Dissertações e Livros. As análises das 

publicações foram realizadas através de leitura completa dos trabalhos selecionados, a qual 

possibilitou definir o material bibliográfico que realmente era de importância para esta 

pesquisa.  

 

 

2.2.  Cálculo de índice de isolação em motores elétricos 

 

Para Carneiro (2015), o ensaio para medição da resistência de isolamento se realiza 

quando se aplica à isolação, uma tensão continua pela qual possa ser medida a corrente 

elétrica que escoa através do isolante ou, através da superfície.  



 

 

Na realização deste ensaio, é utilizado o Meghômetro; Vale lembrar que registros 

periódicos são de extrema relevância para uma boa avaliação dos componentes isolantes que 

são empregados. Quando os valores são baixos de maneira excessiva, são indicativos de 

acumulo de poeira, isolantes úmidos e/ou danificados. 

 

 

Para que um motor seja energizado, é necessário que a resistência de isolamento 

para a massa e entre fases tenha um valor mínimo que permita sua energização. Esse 

valor é definido pela classe de tensão do motor e tem-se como padrão considerar que 

a resistência mínima de um isolamento nunca pode estar abaixo do resultado de um 

valor Pré-calculado (normalmente informado pelo fabricante) (CARNEIRO, 2015). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Levantamento Teórico 

 

3.1.1 Manutenção ao Decorrer da História 

 

Para Barkov e Barkova (1997) até a década de 40, o conceito de manutenção era a 

reparação de quebras, quando os EUA criaram a manutenção preventiva como uma nova 

técnica, para que houve a manutenção da performance dos equipamentos sem que estes 

estivessem parados. 

Dado tipo de manutenção teve como foco a gestão do tempo, o intervalo que era 

definido para todas as tarefas programadas a executar. Ainda, como regra, houve a 

substituição de peças e componentes em qualquer estágio da maturidade. Um relatório de 

acordo com as características do equipamento (DUNN, 2000). 

Já na década de 50, foi consolidado o processo de manutenção preventiva, ou também 

chamada de Manutenção Baseada no Tempo (TPM – Total Productive Maintence), assim, 

nascia no meio industrial a manutenção baseada em performance e desempenho, também 

conhecida como manutenção baseada nas condições que se encontra o equipamento (CBM). 

A manutenção preventiva com base no tempo (TBM) e a manutenção da condição são 

baseadas em técnica preditiva, também chamada de manutenção preditiva (MOUBRAY, 

1999). 



 

 

A partir da década de 60, no meio industrial, houve o aparecimento com grande ênfase 

dos conceitos de confiabilidade, segurança e economicidade para que houvesse o trabalho em 

instalações industriais. Também visto como manutenção do sistema de produção 

(PIOTROWSKI, 2000). 

Na década de 70, nascia no Japão, um sistema de manutenção que focava 

administrativamente no individuo, com visão global nos setores industriais, administração 

voltada a participação (TPM). Assim, através do TPM houve uma revolução dos conceitos 

industriais, congregando a mais alta direção da fábrica a todo operador da mesma, enquanto, 

até esse momento, a preocupação das atividades de manutenção se limitava aos mantenedores. 

A este sistema se deve os conceitos de prevenção da manutenção (PdM) e principalmente 

execução de atividades voluntárias (NAKAJIMA, 1998). 

Ainda na década de 70, mais precisamente nos anos de 1978, Stan Nowlan e Howard 

Heap relatam através de documentos, através de um guia de manutenção de 1967, envolvendo 

um Boeing 747 e revisado, em 1974, através do Departamento de Defesa dos Estados Unidos 

como o primeiro programa desenvolvido para aviação civil (PIOTROWSKI, 1997).  

 

3.1.2. Falhas em Motores Trifásicos 

 

Para Bonaldi et al. (2012), nos tempos modernos há uma grande preocupação com a 

confiabilidade dos processos de produção de modo a reduzir os custos e aumentar a 

produtividade na área industrial. 

Para Benko (2004) isso torna as técnicas de manutenção uma questão muito 

importante para as indústrias. A ação preditiva é uma das características que são mais 

estudadas, visto que utilizam sistemas de monitoramento continuo dos equipamentos com o 

objetivo de detectar a presença e evolução de falhas, permitindo assim, que haja uma 

manutenção programada.  

Para Filipetti et al. (2013 ) os motores de indução são componentes críticos para os 

processos industriais, necessitando atenção especial do departamento de manutenção, já que 

falhas e quebras de tais componentes podem gerar custos elevados. 

 

 

Devido a esforços térmico, mecânico e elétrico atuando sobre as partes dos motores 

de indução (estator, rotor, rolamentos e eixos), sua performance pode diminuir de 

forma muito rápida, de modo que falhas críticas acabam ocorrendo se não 

diagnosticadas de maneira antecipada. Gangsar e Tiwari (GANGSAR; TIWARI, 

2017, p. 464) 



 

 

 

 

Zhang (2011, p. 34-46) de modo a identificar os componentes dos motores de indução 

mais suscetíveis a falhas, realizou um estudo estatístico que pode ser observado no quadro 1 

que apresenta a comparação dos resultados de três pesquisas.  

 

Quadro 1: Comparação de falhas em motores de indução (%) 

Tipos de Falha IEE – IAS Allianz EPRI 

Relacionados ao 

rolamento 

44 % 13 % 41 % 

Relacionados ao 

estator 

26% 66% 36% 

Relacionados ao 

rotor 

8% 13% 9% 

Outras 22% 8% 14% 
Fonte: Zhang et al (2001) apud Kuhn (2020) 

 

 

3.1.3. Falhas em motores 

 

Para Saller (2001), existem diferentes técnicas que são propostas na literatura para o 

monitoramento e diagnóstico na falha de motores. Algumas das técnicas são a análise do 

espectro de vibração, a análise do sinal sonoro, a análise da assinatura da potência e a análise 

da assinatura da corrente. 

 

3.1.3.1 Análise do Espectro de Vibração 

 

Kuhn (2020) aponta que a análise do espectro da vibração é uma das técnicas mais 

estudadas na literatura, sendo que apresenta o surgimento de harmônicas bandas laterais da 

frequência fundamental referente às falhas do motor. Algumas falhas se manifestam em 

bandas de frequência de 1.5 Hz a 1 kHz, todavia podem também aparecer nas bandas de 

frequências em torno de 10 kHz (SUDHAKAR et al., 2017). Afirma-se que por esta razão, 

esta é uma técnica com custo elevado, devido ao elevado valor dos acelerômetros para alta 

frequência (ZHOU et al., 2009). 

Kuhn (2020) apud Thomson e Gilmore (2003), ainda aponta outra questão importante 

quanto a técnica, que são as diferenças entre as construções dos motores que podem levar a 



 

 

diferentes posições onde a vibração referente as falhas podem ser sentidas, levando assim a 

assumir a posição de que é um sensor que necessidade de uma instalação invasiva. 

Ainda, se aponta que alguns tipos de falhas, como barras quebradas não apresentam o 

surgimento de harmônicas em determinadas condições do motor. A análise de espectro da 

vibração estudada por Ramesh, Babu e Sekar (2008) apresentaram a detecção de duas 

rachaduras em um rolamento do rotor. 

 

3.1.4 Análise do Sinal Sonoro 

 

Para Kuhn (2020) a análise dos sinais sonoros é uma das técnicas menos difundida na 

literatura, dado que boa parte dos testes são conduzidos em locais controlados, como caixas 

com isolamento acústico, com interferência zero de outros ruídos, o que dificulta sua real 

eficácia na indústria.  

Nos resultados encontrados nos estudos de Benko et al. 2004 os ruídos referentes as 

falhas nos motores passam a ser significantes a velocidades abaixo de 2.400 rpm, 

Wu e Liao (2010) apresentam um sistema de rede neural para diagnóstico de falhas de 

um soprador de ar condicionado automotivo utilizando sinais de ruido. 

Tinta et al. (2005) utiliza uma técnica com uma estimativa precisa de falha do motor 

de um aspirador. 

Já a análise de assinatura elétrica (ESA) é composta por diversos métodos, como a 

análise da assinatura da corrente (CSA), análise da assinatura da tensão (VSA), análise da 

assinatura da potência instantânea (IPSA), entre outras; Métodos como esse são atrativos 

devido a sua simplicidade de medição, não são caros e possuem uma base teórica bem 

desenvolvida (ZAGIRNYAK, 2014). 

 

3.2. Cálculo de índice de isolação em motores elétricos  

 

Não obstante, antes do início da atividade, deve se efetuar a avaliação preliminar de 

riscos no local da medição de maneira a se evitar acidentes no ambiente, posteriormente é 

realizado o bloqueio elétrico do equipamento em questão. Os materiais utilizados para tal 

bloqueio são variados, tais como o cadeado de bloqueio e a algema como apontado na figura 

2. 

Figura 1: Cadeado de Bloqueio e Algema de Bloqueio 



 

 

 
Fonte: Acervo Votorantim Cimentos 

 

Após o bloqueio do equipamento, deve ser realizado o desligamento do disjuntor de 

alimentação do motor e a chave de emergência de acionamento local e inserir a algema, 

cadeado e cartão de Aviso de equipamento em manutenção, na Figura 3 pode ser visto o 

cartão de aviso de equipamento em manutenção. 

 

 

Figura 2: Cartão de Bloqueio de Equipamento 

Fonte: Acervo Votorantim Cimentos 

 

3.2.1 Processo para avaliar Índice de Isolação  

 

É de extrema importância lembrar que se o motor onde está sendo realizada a 

manutenção for de corrente contínua, é necessário desligar também o disjuntor (ou remover os 



 

 

fusíveis) de alimentação de campo e colocar garra (quando possível), cadeado e cartão de 

aviso de equipamento em manutenção conforme padrão de bloqueio. 

Em seguida é necessário abrir a caixa de ligação do motor (estator e/ou rotor) e 

desligar os cabos de alimentação; 

Posteriormente, conectar as pontas de prova que contém os pinos tipo banana nos 

bornes do meghômetro correspondente a tensão a ser aplicada (ponta preta borne “-R” e 

ponta vermelha na tensão escolhida). Os terminais das blindagens das pontas de prova devem 

ser conectados no borne de aterramento do meghômetro 

 

Figura 3: Meghômetro 

Fonte: Acervo Votorantim Cimentos 

Caso a medição seja efetuada em motores de grande porte, na caixa de ligações do 

estator, é necessário desligar também os para-raios, capacitores de surto, deixando somente os 

enrolamentos do motor. no rotor, não é necessário desligar os cabos, quando possível, 

remover as escovas do alojamento dos porta-escovas e o contato destas com os anéis coletores 

(Figura 5).  



 

 

 

Figura 4: Remoção das escovas do alojamento 

Fonte: Acervo Votorantim Cimentos 

 

Em seguida é necessário curto-circuitar os terminais de ligação do motor (para 

motores de grande porte, utilizar pedaço de cabo para efetuar o curto-circuitamento) 

conectando nestes terminais a ponta de prova “vermelha” e no ponto de aterramento conectar 

a ponta de prova “preta” (foto 6). 

 

 

 

Figura 5: Curto-Circuito provocado- Motor 

Trifásico 

Fonte: Acervo Votorantim Cimentos 

 

 

Figura 6: Medicação com pirômetro 

Fonte: Acervo Votorantim Cimentos 

Com auxílio do pirômetro, medir a temperatura na carcaça do motor com índice de 

emissividade em E=0,80, anotar na O.S. ou planilha o valor medido (Figura 7). 

Para efetuar as medições e cálculos dos índices de isolação do motor IA, IE e IP, 

devem-se observar os níveis de tensão do motor para a realização dos ensaios. A tabela 01, a 

seguir, define os valores a serem aplicados para cada índice: 

Tabela 1: Níveis de Tensão Aplicados para Obtenção dos índices de calculo 

Item 1 – Ponto de 
medição da 

temperatura do 
motor. 



 

 

 
Fonte: Vaccaro et al. (2011) 

 

Para medição do índice de absorção deve se aplicar 500V (para motores até 500V 

conforme Tabela 01), em 30 segundos e 1 minuto. Acionar a tecla “A” do equipamento; 

disparar o cronômetro ao mesmo tempo em que é acionado a tecla “Liga” como descrito na 

figura 8. 

 

Figura 7: Disparo do Cronometro e comparação com o equipamento 

 
Fonte: Vaccaro et al. (2011) 

 

Em seguida, deve-se observar a deflexão do ponteiro, acionando as teclas seguintes: 

“B”, “C”, “CX10” e “CX100” respectivamente do meghômetro, após o limite de cada faixa 

ser atingido. O ponteiro irá mover-se para o ponto da escala de resistência mais baixa, 

aumentando em seguida. 

 

Figura 8: Teclas de Mudança de Escala 

500/2500V

1000/5000V

2500V

5000VAcima 2200V

Tensão Aplicada pelo Meghômetro

IA IE IP

500V 500/2500V 500V

1000/2500V

2500/5000V

Tensão nominal

Estator/Rotor

Até 500V

De 500 à 2200V

Definição dos Níveis de Tensão Aplicadas para Obtenção dos Índices

 



 

 

 
Fonte: (CÉSAR, 2019) 

 

Figura 9: Indicador Analógico do Meghômetro 

 
Fonte: (CÉSAR, 2019) 

 

Por fim, acionar novamente a tecla “Liga”, desligando o instrumento e aguardar a 

descarga dos potenciais armazenados. 

O índice de absorção (IA) será composto pela divisão dos valores de resistência 

medida de mesma tensão aplicada (Ex. 500 volts), em 1 minuto por 30 segundos, ou seja: 

 

Onde: 

IA = Índice de Absorção: 

R. Isol xxxV 1’ = Resistência de isolação medida com 500V aplicados em 1 minuto; 

R. Isol xxxV 30” = Resistência de isolação medida com 500V aplicados em 30 segundos. 

 

Deve também, ser realizada a comparação do valor calculado de “IA” com a tabela 

abaixo, para verificação do grau de isolamento do motor: 

 

Quadro 2: Verificação Do Índice De Absorção 

VERIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE ABSORÇÃO 

VALOR DE I.A. CONDIÇÃO DO MOTOR AÇÃO A SER TOMADA 

I.A. < 1,0 Ruim 
- Efetuar conforme descrito no item 2.9. 

- Programar a retirada do motor. 

I.A. > 1,0 Bom Liberado 

Fonte: (CÉSAR, 2019) 

 

A= 
R. Isol xxxV 1' 

R. Isol xxxV 30" 



 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao decorrer da pesquisa, ficou claro a essencialidade do megometro na manutenção 

industrial; o uso de tal equipamento por engenheiros elétricos, eletricistas e demais 

profissionais que trabalham com elétrica é de extrema importância sobretudo na manutenção 

industrial e automobilística. 

Sua funcionalidade em medir os valores de resistência, que é a oposição de um corpo à 

corrente elétrica facilita em quantidades colossais a identificação de falhas que possam 

ocorrer nos equipamentos. 

Se voltado a manutenção industrial, o megometro é uma das ferramentas essenciais da 

equipe elétrica, sendo aplicado para indicar possíveis pontos de fuga da corrente elétrica, 

através do problemático tema desta pesquisa, o teste de isolação; 

Ainda, se observa a possibilidade de saber qual é o status da integridade dos 

enrolamentos e dos cabos nos motores dos transformadores, bem como dos mecanismos de 

distribuição e instalações elétricas. 

Semelhante a este, o equipamento ohmímetro é semelhante nas medições da corrente 

elétrica, todavia, o megometro se sobrepõe a este quando utilizados em maquinários de 

elevada resistência, sendo o mais indicado para manutenção industrial uma vez que nelas a 

alta tensão é necessária para que não se pare a produção. 

Notou-se que o princípio físico gerado pelo megometro tem enorme importância para 

a segurança pessoal de todos aqueles que trabalham na indústria, dado que este evita que 

acidentes e incêndios aconteçam, e ainda, indica quando descartar o equipamento. 
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