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Resumo 
 

O aumento crescente da densidade populacional nas grandes cidades e a crescente 

preocupação com o impacto visual levam a que o transporte de energia nas cidades seja realizado 

através de rede subterrânea. Para que esta distribuição seja feita de forma eficiente e sem cortes no 

serviço é cada vez mais importante uma avaliação periódica do estado do cabo. Esta é alcançada por 

diversos métodos sendo os mais consensuais os ensaios de Tangente de Delta e de Descargas 

Parciais, não descartando métodos como a Espectrometria no Domínio da Frequência ou da Corrente 

de Polarização/Despolarização. No caso de se ter alguma certeza que o cabo está danificado, mas não 

se conhecer o local exato do problema, pode recorrer-se ao método acústico. 

Problemas como vacúolos, inserções do semicondutor na isolação, arborescências de água ou 

até mesmo má realização das caixas de junção/terminação de cabos levam a uma degradação mais 

rápida do cabo, podendo existir uma maior probabilidade de quebra do serviço. 

Por forma a correlacionar os resultados obtidos com os métodos estudados e para uma melhor 

avaliação e conhecimento do tema analisam-se resultados provenientes de ensaios realizados com o 

método da Tangente de Delta, para uma avaliação global do estado da isolação, com o método de 

Descargas Parciais, para uma determinação do estado de degradação de um ponto mais específico, e 

com o método da Espectrometria no Domínio da Frequência para a avaliação da degradação 

provocada a partir de arborescências de água. Este último implementado para ensaios complementares 

na Labelec após esta dissertação. 
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Abstract 
 

The increasing of population density in big cities and the growing concern with visual impact 

have some consequences, like the fact that the energy transport in cities is carried out through 

underground network. For this distribution to be carried out most efficiently and without faults, there is 

the need to realize periodic tests to assess cable condition. This monitoring is achieved through many 

methods, the most consensual are Tangent Delta and Partial Discharges without discarding methods 

like Frequency Domain Spectrometry or Polarization/Depolarization Current. In case you are sure that 

the cable is damaged, but the location of the problem is not known, this location may be discovered by 

acoustic method. 

Problems like voids, semiconductor insertions in insulation, water trees or even a bad 

manufacture of joints and terminations can cause a faster degradation of the cable, and may further 

have a higher probably of service breaks. 

In order to correlate the results obtained with the studied methods and for a better assessment 

and knowledge of the subject, analyzed results from tests carried out with Tangent Delta method, for a 

better overall assessment of the cable insulation, Partial Discharges method, for assessment in a 

particular point, and with the Frequency Domain Spectroscopy method to evaluate the degradation 

caused by water trees. The last method was implemented in Labelec for complementary tests after this 

study. 
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Capítulo 1 - Introdução 
 

1.1. Motivação 
 

Numa sociedade cada vez mais dependente da energia elétrica existe também uma maior 

exigência no que respeita à qualidade e continuidade do serviço. Atualmente dá-se como garantido a 

existência de energia elétrica para as mais variadas tarefas do dia a dia e para que tal aconteça, sem 

interrupções, é cada vez mais importante garantir a qualidade e eficiência do serviço. Aquando da 

rutura do serviço existem inúmeros problemas associados que podem originar o caos. Um rápido 

restabelecimento do serviço, aquando da ocorrência de uma falha, é crucial para que não exista 

propagação de danos. 

Para que seja conseguido um menor número de interrupções do serviço, é necessário uma 

monitorização periódica e uma base de dados com o historial dos cabos da rede elétrica de distribuição. 

Estas condições são necessárias para que se possa prever, tanto quanto possível, o tempo médio de 

vida restante do circuito. Para a obtenção desta previsão são realizados ensaios de rotina periódicos, 

que são de extrema importância tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista da qualidade 

do serviço, uma vez que permitem uma melhor utilização de recursos e uma eficaz manutenção bem 

como uma intervenção atempada no circuito evitando, na grande maioria dos casos, a ocorrência de 

defeitos. 

Por forma a conseguir uma melhoria significativa do serviço de energia elétrica em muito 

contribuiu a evolução dos materiais utilizados na construção dos cabos, sendo que o aspeto mais 

relevante advém do material utilizado para a sua isolação, assim como a forma como este é produzido. 

Os dois materiais atualmente utilizados na isolação de cabos são o papel impregnado a óleo, que 

atualmente já não é aplicado em novos cabos em Portugal, e o polietileno reticulado (XLPE) nos novos 

circuitos e na substituição de troços de cabo danificados. Os cabos com isolação XLPE são atualmente 

preferidos devido às suas características dielétricas, constituindo a grande maioria da rede de 

distribuição de energia em média tensão em rede subterrânea. As análises dos primeiros cabos com 

isolação XLPE em serviço revelaram diversos problemas que afetavam a sua isolação e 

consequentemente uma boa qualidade de serviço. Alguns destes problemas foram minimizados 

através de modificações nos métodos de fabrico especialmente ao nível da extrusão e reticulação. 

 

 

1.2. Objetivos 
 

Com esta dissertação pretende-se, mais que a revisão bibliográfica para descrição de cada um 

dos métodos de diagnóstico apresentados, uma análise de resultados para um apoio à decisão de 

manutenção ou substituição de cabos. Para que seja cumprido este objetivo, analisam-se os resultados 

obtidos por aplicação de vários métodos de diagnóstico por forma a correlacionar os dados obtidos 

com os problemas que se observam na isolação dos cabos. Como já foi descrito anteriormente, recorrer 

a ensaios periódicos permite obter um maior conhecimento do estado de degradação de cada cabo 
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através da evolução dos valores recolhidos para uma análise mais cuidada. Estes ensaios permitem 

uma maior rentabilização de recursos técnicos e económicos, assim como uma intervenção mais 

precisa e rápida, aumentando os níveis de qualidade e eficiência do serviço. 

 

 

1.3. Organização 
 

A dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos, sendo o primeiro reservado à 

contextualização do tema e sua importância no contexto atual. No segundo capítulo apresentam-se os 

problemas associados a cabos com isolação XLPE e no terceiro os métodos de diagnóstico para que 

esses mesmo problemas sejam identificados e localizados. No quarto capítulo analisam-se os 

resultados obtidos por vários métodos e correlacionam-se esses mesmo resultados com os possíveis 

problemas existentes na isolação, o que permite concluir que tipo de intervenção deve ser feita: 

manutenção ou substituição do cabo. O capítulo cinco surge como a conclusão e sugestão de trabalhos 

futuros. 
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Capítulo 2 - Problemas Encontrados em Cabos Subterrâneos 
 

2.1. Vacúolos 
 

Vacúolos, Figura 1, são cavidades no seio da isolação preenchidas por gases ou vapor de água 

originadas durante o processo de reticulação do polietileno. Para a produção da isolação e 

semicondutores de um cabo de energia são precisos três processos, extrusão, reticulação e 

arrefecimento. O processo de extrusão atualmente é feito através de uma única cabeça extrusora, que 

faz simultaneamente a extrusão do semicondutor interior, da isolação e do semicondutor exterior 

(extrusão tripla), e consiste em derreter pellets do componente da isolação e do componente do 

semicondutor e pressionar essas misturas derretidas para a cabeça de extrusão. Após este processo 

inicia-se o processo de reticulação do polietileno dando origem ao XLPE (Polietileno Reticulado). 

Inicialmente o processo de reticulação era realizado com vapor de água o que provocava uma maior 

quantidade de humidade e de impurezas no interior do cabo. Atualmente os métodos mais utilizados 

para o processo de reticulação são conhecidos como dry-curing [1]. Estes métodos são distinguidos 

pela pressão a que são realizados e pelo meio de cura, como se pode observar na Figura 2 [1]. Por fim 

tem inicio o processo de arrefecimento onde pode ser utilizada água ou azoto.  

 

 
Figura 1 - Isolação com Vacúolos [Cortesia Labelec] 

 

Na Tabela 1 apresenta-se a contagem de vacúolos, por milímetro cúbico, para cada forma de 

extrusão e arrefecimento. Atendendo à informação presente na mesma, conclui-se que o processo que 

mais influencia a existência de vacúolos é o processo de reticulação, uma vez que é neste processo 

que os vacúolos são originados [2], [3]. Este facto deve-se a impurezas, humidades e gases que se 

encontram no interior da mistura derretida e que não são libertados do interior da mesma. O seio da 

isolação é a parte mais suscetível a esse fenómeno dado que é nesta parte da isolação que é mais 

difícil libertar os gases contidos uma vez que as fronteiras da isolação arrefecem e solidificam mais 

rapidamente [4], [5]. 
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Figura 2 - Processos de Reticulação, extraída de [2] 

 

Os vacúolos provocam um envelhecimento prematuro da isolação. Este envelhecimento 

prematuro pode dever-se a variados fatores tais como, o aparecimento de arborescências de água, 

com origem em impurezas existentes em vacúolos preenchidos com vapor de água, ou descargas 

parciais no seio dos vacúolos preenchidos com gás.  

As descargas parciais devem-se ao facto de a constante dielétrica do vacúolo, quando este 

está preenchido por um gás, ser inferior à constante dielétrica da isolação levando assim a que o campo 

elétrico neste tenha maior intensidade. Sabe-se ainda que o campo elétrico de disrupção dos vacúolos 

é inferior ao campo elétrico de disrupção da isolação, pelo que quando aplicada a tensão para a qual 

a isolação foi dimensionada poderão aparecer descargas parciais no vacúolo. Após a ocorrência da 

disrupção, a tensão da cavidade diminui de forma abrupta o que leva à extinção do arco formado [6]. A 

ocorrência de descargas parciais leva à erosão das paredes do vacúolo, podendo originar assim 

árvores elétricas e consequentemente uma disrupção da isolação [5]. 

 
Tabela 1- Tamanho dos vacúolos dependendo do processo de reticulação e arrefecimento, adaptada de [2] 

Item 
 
 
 

Amostra nº 

Método de Fabrico Características 

Reticulação Arrefecimento 
Contagem de 

Vacúolos  
[por mm3] 

Tamanho dos 

Vacúolos (µm) 
Conteúdo de 

Água [%] 

1 
Seco (radiação 

de calor) 
Seco (N2 gás) 5,5 <5 <0,01 

2 
Seco (radiação 

de calor) 
Molhado (água) 5,4 <5 <0,01 

3 
Seco (radiação 

de calor) 
Molhado (água) 5,5 <5 <0,01 

4 Vapor Molhado (água) 105 <20 0,13 
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2.2. Inserção do Semicondutor na Isolação 
 

As inserções do semicondutor na isolação (Figura 3) são originadas durante o processo de 

fabrico do cabo. Tal como os vacúolos, as inserções do semicondutor originam o envelhecimento 

prematuro da isolação do cabo. Nas inserções do semicondutor o campo elétrico é mais intenso do que 

na restante fronteira do semicondutor com a isolação. Por o campo elétrico ser um dos fatores que são 

precisos ter em conta para o aparecimento de arborescência e como algumas arborescências crescem 

a partir da fronteira da isolação, é de esperar que nestes pontos se desenvolvam arborescências de 

água [4]. 

 

 
Figura 3 - Inserção do Semicondutor na Isolação [Cortesia Labelec] 

 

 

2.3. Arborescências de Água 
 

Arborescências de água são estruturas ramificadas que se difundem pelo volume da isolação, 

conduzindo em alguns casos, a árvores elétricas que têm como consequência a perfuração do cabo. 

Existem dois grupos para caracterizar arborescências de água [5]. Esta caraterização é feita de acordo 

com o local de inicio da arborescência na isolação: na fronteira ou no seio da isolação. [4]. Estas 

mesmas arborescências de água podem ser tornadas visíveis através de um processo de tingimento 

[4], [5]. Pode ainda acrescentar-se que um importante fator para o crescimento das arborescências de 

água são as impurezas presentes tanto nos vacúolos como nos semicondutores. O fator de crescimento 

é mais limitativo para as arborescências fechadas do que para as arborescências abertas, uma vez 

que estas crescem a partir de impurezas nas blindagens. 

As arborescências que se iniciam nas fronteiras da isolação são chamadas de arborescências 

abertas e têm um crescimento de acordo com o eixo do campo elétrico [4]. As arborescências abertas 

têm uma taxa de crescimento entre 10 e 1000 µm por ano, sendo que podem em poucos anos alcançar 

o lado oposto ao qual se iniciaram, provocando assim uma avaria no cabo [5]. O crescimento inicial 

deste tipo de arborescências, em comparação com a velocidade de crescimento inicial das 

arborescências fechadas, é lento [5]. Por norma, as arborescências abertas têm uma forma parecida a 

uma caneta, como se apresenta na Figura 4. O motivo de iniciação deste tipo de arborescências não é 
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fácil de apurar, sendo que os arranhões, o incorreto manuseamento do cabo ou mesmo defeitos no 

fabrico do cabo (por exemplo a forma como é feita a extrusão do cabo) podem levar ao aparecimento 

das mesmas [5]. 

 

 
Figura 4 - Arborescência aberta, extraída de [4] 

 
Arborescências com (Figura 5) início no volume da isolação conhecidas como arborescências 

fechadas. Normalmente, não atingem grandes dimensões, ramificando-se nos dois sentidos [4]. Estas 

arborescências têm um grande crescimento inicial, mas, normalmente, não atingem tamanho que 

ponha em risco o bom funcionamentos do cabo. Este tipo de arborescência só poderá alcançar um 

tamanho prejudicial ao bom funcionamento do cabo passados 10 a 15 anos [5].  

 

 
Figura 5 - Arborescências fechadas, extraída de [4] 
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2.4. Defeitos em Caixas de Junção 
 

Caixas de Junção são as ligações entre dois troços de cabo. Estas caixas podem ser feitas em 

cabos com o mesmo tipo de isolação ou com tipo de isolação diferente. Atualmente existem em 

exploração tanto cabos com isolação de papel impregnado a óleo como cabos com isolação XLPE 

havendo assim a necessidade de construir caixas de junção entre cabos com isolações diferentes. 

Os problemas mais frequentes nas caixas de junção são a existência de água, terra e bolsas 

de ar, por má elaboração das mesmas, devendo-se uma percentagem significativa dos problemas 

existentes ao mau manuseamento por parte do operador. Na Figura 6 estão representados vários 

problemas, onde é visível a terra retirada de dentro de uma caixa de junção (Figura 6a), pedras entre 

os vários tubos (Figura 6b) e a utilização indevida de uma união de baixa tensão (Figura 6c), uma vez 

que as uniões de média tensão têm que ter as pontas boleadas. Estes problemas levam ao 

aparecimento de descargas parciais nas caixas fazendo com que no caso limite possa ocorrer a 

destruição da mesma. 

Durante o processo de retração da manga termo retrátil a quente, um dos passos do processo 

de elaboração duma caixa (Anexo I), se a colocação da manga não for a correta e a fonte de calor não 

for corretamente utilizada para um fornecimento uniforme de calor por toda a manga termo retrátil vão 

criar-se bolsas de ar entre os constituintes da caixa de junção, levando à existência de um ponto fraco 

e onde é expectável que apareçam descargas parciais e água, existindo assim a uma degradação mais 

rápida da caixa de junção. Para que este problema seja ultrapassado foram desenvolvidas as mangas 

termo retráteis a frio que retraem para a sua posição final à temperatura ambiente. A desvantagem das 

mangas termo retráteis a frio em relação às termo retráteis a quente é o seu custo mais elevado. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 6 - Problemas em Caixas de Junção [Cortesia Labelec] 
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Capítulo 3 - Métodos de Ensaios e Diagnóstico 
 

Nesta secção serão identificados vários métodos de diagnóstico, bem como a sua classificação 

e descrição. Alguns destes métodos permitem apenas a deteção de defeitos, outros a localização de 

defeitos já identificados e existem ainda os que conjugam a deteção e localização de defeitos. No caso 

de haver certeza que o cabo está danificado utilizam-se métodos de localização. 

Além da classificação apresentada anteriormente podem ainda caracterizar-se os métodos 

como destrutivos ou não destrutivos. Esta classificação provém do facto de nos métodos não 

destrutivos os constituintes do cabo não sofrerem alterações no decorrer dos ensaios, enquanto nos 

métodos destrutivos, por exemplo o método da suportabilidade dielétrica, o cabo pode sofrer alteração 

dos seus constituintes, ou seja, uma perfuração. 

Os métodos de diagnóstico podem ainda ser diferenciados quanto ao momento em que são 

utilizados para análise do cabo, isto é, antes do cabo ser instalado, depois do cabo estar instalado e 

antes de estar em serviço, durante a vida útil do cabo e no post-mortem. Um dos métodos utilizado 

para homologação do cabo é o Método da Onda de Choque. No caso de uma análise post-mortem 

aplica-se, por exemplo, o Método da Glicerina para que haja uma avaliação das possíveis causas 

destrutivas do cabo.  

 

 

3.1. Método da Onda de Choque 
 

Este ensaio é realizado maioritariamente em cabos novos para sua homologação. Para a 

realização deste teste são necessários um gerador de onda de choque, dois troços de cabos iguais, 

isoladores, indutores e regulador de tensão Figura 7. 

São utilizados dois troços de cabo iguais, fechados, uma vez que um dos troços cabos serve 

de testemunho ao outro troço. Esta técnica é utilizada para que no testemunho se possa medir a 

temperatura a que os condutores estão, porque segundo a norma IEC 60502-2 o cabo em que se vai 

realizar o ensaio deve estar a uma temperatura de 5 a 10ºC acima da temperatura máxima de operação 

normal. O aquecimento do condutor do cabo é conseguido através da indução de uma corrente no 

cabo. Esta indução é feita através dos indutores, nos quais é aplicada uma tensão através do regulador 

de tensão. Para uma melhor perceção do fenómeno de indução os indutores podem ser vistos como o 

primário de um transformador, e o cabo como o secundário do transformador. 

Depois de atingida e estabilizada a temperatura, o gerador de onda de choque é carregado e 

posteriormente descarregado sobre o cabo. A onda de choque que é gerada deve ter um tempo de 

frente entre 1 e 5µs e um tempo de meia amplitude que varie entre os 40 e os 60µs e o seu valor de 

pico é dependente do valor da tensão de serviço do cabo [7], [8]. São realizadas vinte descargas de 

ondas de choque sobre o cabo, dez delas com uma onda de polaridade positiva e as dez restantes 

com uma onda de polaridade negativa de acordo com a mesma norma. Durante o decorrer do ensaio 

e para que o cabo seja dado como apto este tem que suportar todas as ondas de choque que lhe são 

aplicadas. Neste ensaio apenas se conclui se o troço de cabo consegue ou não suportar a onda de 
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choque a que foi submetido. Após o arrefecimento do cabo é aplicada uma tensão de 3,5 U0 durante 

15 minutos, de acordo com a norma 60502-2 [5], [8]. 

 
Figura 7 - Ligações para ensaio de onda de choque 

 

 

3.2. Método de Descargas Parciais 
 

Como já foi descrito anteriormente nos problemas encontrados em cabos subterrâneos as 

descargas parciais podem ocorrer nos vacúolos preenchidos com gás. Este teste é classificado como 

um método não destrutivo, feito durante a vida útil do cabo para a deteção e localização de pontos 

fracos da isolação [9]. Mesmo classificado como método não destrutivo, se o cabo a ensaiar estiver em 

condições muito deficientes ou apresentar níveis de descargas parciais muito elevados, este ensaio 

poderá levar à perfuração do cabo. 

Antes do inicio dos ensaios o circuito de medição deverá ser calibrado recorrendo à injeção, no 

cabo, de um impulso com carga conhecida. Para a realização dos ensaios com este método de 

diagnóstico o cabo tem que estar desligado da rede. De seguida um sinal sinusoidal é aplicado ao 

condutor e propaga-se pelo mesmo. A frequência do sinal é dependente do equipamento utilizado, uma 

vez que este método pode ser realizado a 0,1Hz ou 50Hz. Os testes a frequências mais baixas têm a 

vantagem de requererem uma menor potência para a sua realização e produzirem um stress no cabo 

semelhante ao produzido quando se realizam os testes a 50Hz, para além de a fonte de alimentação 

ser de um tamanho e peso reduzido e por isso facilmente transportável, quando comparada com a 

necessária quando se realizam os ensaios a 50Hz [9]. Este ensaio executa-se, normalmente, a dois 

níveis de tensão, sendo um deles a tensão U0 (Tensão Simples) e o outro escolhido entre as tensões 

U (Tensão Composta) e 2U0 [10].  

Quando aparece uma descarga parcial esta propaga-se através de dois impulsos de igual 

amplitude, como é exemplificado na Figura 8, levando a onda incidente menos tempo a chegar ao 

sistema de medição que a onda que é refletida no final do cabo, como é demonstrado na Figura 9 [11]. 

As ondas recolhidas são analisadas posteriormente.  

Sabendo a velocidade de propagação ou o comprimento exato do cabo e visualizando o 

oscilograma do ensaio é possível determinar a ocorrência de descargas parciais e a sua localização. A 

determinação é conseguida porque no oscilograma aparece três impulsos o correspondente ao inicio 

do cabo, o correspondente ao fim do cabo e o correspondente à localização da descarga parcial. 
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Figura 8 - Evolução das ondas após localização de Descarga Parcial, adaptado de [11] 

 

 
Figura 9 - Evolução de onda gerada em descarga parcial, adaptada de [12] 

Sabe-se que a velocidade de propagação é especifica do cabo e depende dos materiais 

constituintes do mesmo e a constante de atenuação dependente também da frequência a que se realiza 

o teste. Quando não se sabe a velocidade de propagação deve fazer-se um ensaio dando como entrada 

do sistema o comprimento do cabo para que esta seja medida. A velocidade deve encontrar-se entre 

os 78 e os 84 m/µs, no caso de cabos com isolação XLPE. No caso de o resultado  do ensaio se 

encontrar fora destes limites, utiliza-se uma velocidade de propagação de 80 m/µs e o comprimento 

medido pelo sistema é tomado como o comprimento do cabo [10]. 

Para a realização deste ensaio são necessários o gerador alta tensão, um calibrador, um 

condensador padrão e um sistema de medição. As ligações que são realizadas para o ensaio 

apresentam-se na Figura 10. Durante a calibração o gerador de alta tensão está conectado ao circuito, 

mas sem aplicar tensão. Esta conexão é feita para que ao calibrar o sistema o cabo de ligação entre o 

gerador e o condensador seja tido em conta. 
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Figura 10 - Esquema de ligações para ensaio de Descargas Parciais e calibração do sistema, extraído de [13] 

 

Antes de se proceder ao ensaio, é realizada a calibração do circuito recorrendo a um gerador 

de impulsos (calibrador) ligado ao condensador padrão. O impulso gerado irá refletir-se no fim do cabo. 

A carga deste impulso é conhecida, uma vez que é escolhida pelo operador a partir de uma gama pré-

selecionada. Nesta calibração o sistema de medição vai recolher uma forma de onda com dois 

impulsos, como se apresenta na Figura 11. O primeiro impulso corresponde à localização do sistema 

de medição e é tomado como a origem, sendo caracterizado por uma frente de onda rápida e uma 

cauda lenta. O sistema faz corresponder a área deste primeiro impulso à carga já selecionada pelo 

operador. Quanto ao segundo impulso registado é o indicador do final do cabo, tendo aproximadamente 

a mesma área do primeiro, mas com uma frente mais lenta e uma amplitude menor devido às perdas 

do cabo. 

 

 
Figura 11 - Forma de onda obtida na calibração do sistema [Cortesia Labelec] 

Para a verificação da existência de caixas de junção, ainda antes do inicio do ensaio 

propriamente dito, utiliza-se o calibrador para aplicar um impulso com uma carga de valor superior ao 

utilizado anteriormente. Este impulso aquando ocorra uma variação de impedância sofre uma reflexão 

que é recolhida e localizada pelo sistema de medição.  

Para a realização do ensaio, desliga-se o calibrador e aplica-se tensão ao cabo que vai ser 

ensaiado recorrendo ao gerador. Durante o ensaio vai-se diminuindo o ganho do sistema de medição 

para que seja possível registar DP (Descargas Parciais) com menor amplitude. Caso estas ocorram 
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fazem-se 25 a 30 registos para cada patamar de ganho a cada nível de tensão, ou seja, são recolhidas 

na fonte 25 a 30 impulsos gerados por DP para cada ganho em cada nível de tensão. Este sistema dá 

como resultado a forma de onda apresentada na Figura 12, que posteriormente é analisada para serem 

marcadas, em software próprio, as descargas parciais, Figura 13.  

 

 
Figura 12 - Resultado gerado pelo sistema de medidas [Cortesia Labelec] 

 
Figura 13 - Mapa de DP do circuito [Cortesia Labelec] 

 
 

3.3. Método de Tangente de Delta 
 

O método da tangente de delta permite uma avaliação global do estado do circuito, cabo mais 

acessórios, que se está a ensaiar [9]. Quando se fazem ensaios com este método mede-se as perdas 

na isolação do circuito, ou seja, o desvio do comportamento da isolação em relação a uma isolação 

ideal que seria representada por uma capacidade apenas [14], [15].  

Os resultados, conseguidos através deste método, podem ser interpretados pela relação entre 

a densidade de corrente de condução, IC, e a densidade de corrente de deslocamento, ID: (1). 
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Pode ainda concluir-se, pela equação (1), que o valor da tangente de delta é dependente da frequência, 

visto que (2). 

 

* = 2/0 (2) 

 

No caso de se ter uma isolação ideal não existiriam perdas associadas, ou seja, a densidade 

de corrente de condução seria igual a zero e consequentemente o valor de delta seria zero.  

Fazendo a correspondência entre o cabo e o esquema elétrico equivalente, ter-se-ia uma 

resistência em paralelo com um condensador, como se apresenta na Figura 14.  

 
Figura 14 - Esquema equivalente do cabo em vazio 

 
A desfasagem entre a tensão V e a corrente I, em condições perfeitas, seria de 90º. Sendo que 

a corrente I pode ser decomposta em IR, corrente resistiva, e IC, corrente capacitiva. Assim conclui-se 

que a tangente do ângulo de perdas, delta, pode ser descrita por (3), que é a expressão integral de (1) 

quando integrada na geometria. Para uma melhor visualização desta conclusão apresenta-se a Figura 

15. Se a corrente for puramente capacitiva, ter-se-á um valor de tangente de delta de zero, enquanto 

se a corrente for estritamente resistiva teremos um valor de tangente de delta infinito. Quando menor 

for o valor da tangente de delta melhor é o estado da isolação do cabo. Para além do valor absoluto da 

TD (Tangente de Delta) deve ter-se em conta a evolução do seu valor com o aumento da tensão. 

 

!"# $ =
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=

1
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Figura 15 - Representação gráfica de IC, IR e delta 
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Altos valores da tangente de delta indiciam que uma percentagem elevada da corrente que 

está a alimentar o circuito é puramente resistiva. Esta facto pode dever-se impurezas, descargas 

parciais, degradação ou envelhecimento da isolação, levando assim a uma diminuição da resistência 

da isolação o que provoca um aumento da corrente de fuga e consequentemente aumento do valor de 

tangente de delta [14]. 

Para realizar este ensaio é necessário o gerador de alta tensão que será ligado ao cabo. É 

também necessário o dispositivo VSE que permite que as correntes de perdas que não fazem parte da 

isolação, como é o caso das correntes superficiais nas terminações, não sejam contabilizadas nas 

medições. Assim conseguir-se-á medir a corrente de perdas correspondente à isolação. As ligações 

necessárias para realização do ensaio apresentam-se na Figura 16. 

Para a realização deste ensaio o cabo a ensaiar deve estar fora de serviço, ou seja, sem 

tensão. Neste ensaio mede-se a capacidade de cada fase e o valor da tangente do ângulo de perdas 

para casa fase. Cada medição é realizada oito vezes às tensões de U0, 1,5U0 e 2U0. 

Após os ensaios e analise de dados é gerado o resultado exemplificado na Figura 17. 

 

 
Figura 16 - Ligações para ensaio de TD 

 
 

 
Figura 17 - Resultados dos ensaios de tangente de delta [Cortesia Labelec] 
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3.4. Método da Corrente de Polarização/Despolarização 
 

No método da corrente de polarização/despolarização são medidas as correntes originárias do 

processo de polarização e despolarização do dielétrico. A diferença existente entre as correntes é 

correlacionada com perdas devido à parte resistiva da isolação e pode ser utilizada como forma de 

avaliação do estado da isolação [15]. 

Este método consiste em aplicar uma tensão contínua, DC, ao dielétrico durante um período 

de tempo. Durante o tempo em que a tensão está aplicada ao cabo, a corrente originada pelo processo 

de polarização é medida e tem em conta a condutividade do material do cabo bem como as várias 

constantes de tempo referentes ao processo de polarização. Posteriormente o circuito é curto-

circuitado, dando assim origem a uma corrente de despolarização com o sentido contrário à de 

polarização, como se demonstra na Figura 18. Esta figura foi conseguida a partir de resultados 

experimentais obtidos para esta dissertação, na Labelec. Na corrente de despolarização a contribuição 

da condutividade do material não se faz sentir [15].  

A Figura 19 exemplifica, simplificadamente, o mecanismo associado ao método de 

polarização/despolarização de corrente. 

 

 
Figura 18 - Curva da Corrente de Polarização/Despolarização 

 

 
Figura 19 - Medição da Corrente de Polarização/Despolarização, adaptada de [15] 

 



 17 

A Figura 20 representa genericamente o circuito equivalente da isolação. Este circuito 

apresenta um condensador (C0) em paralelo com uma resistência (R0) em paralelo com séries de 

resistência e condensador (RiCi) [15]. 

 

 
Figura 20 - Circuito equivalente da isolação para utilização do método PDC, adaptada de [15] 

 

A partir da análise do circuito, em amplitudes complexas, correspondentes a uma tensão 

alternada com uma determinada frequência e tendo em conta os valores dos parâmetros C0, R0 e RiCi 

é calculada a capacidade complexa equivalente. Os cálculos para obtenção das componentes real e 

imaginária da capacidade complexa equivalente encontram-se demonstrados de seguida, equação (4) 

e equação (5). Nesta demonstração calcula-se a admitância do circuito da Figura 20, associando-se 

esta a uma capacidade equivalente que se decompõe em parte real e parte imaginária, equação (6), 

como se pode confirmar de seguida. 
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Sabendo que o valor da tangente de delta é um dos parâmetros mais utilizados para avaliar o 

estado de degradação da isolação de um cabo este método permite calculá-lo pela expressão (7).  

 

!"# $ =
3′′
3′  

(7) 

 

3.5. Método da Espectroscopia no Domínio da Frequência (FDS) 
 

Os ensaios realizados com base neste método têm como principal objetivo obter as medidas 

da capacidade complexa do cabo em estudo, dependendo da frequência. Em cabos com isolação XLPE 

estes ensaios devem ser realizados a vários níveis de tensão. No caso dos ensaios em cabos os níveis 

de tensão devem ser elevados, da ordem das tensões de serviço ou superiores. Foi demonstrado que 

este método é útil para a avaliação de cabos com isolação XLPE uma vez que permite a deteção da 

degradação da isolação por arborescências de água [16].  

Para a realização das medidas é aplicada ao cabo a ser ensaiado uma tensão alternada, AC, 

com frequência variável e é medida a corrente de resposta. Um possível esquema de ligações é 

apresentado na Figura 21. Esta medição é tanto mais precisa quanto maior for o número de medições, 

a vários níveis de tensão, e filtragens realizados. A resposta do varrimento em frequência é afetada por 

fatores como a temperatura, a humidade, o envelhecimento do dielétrico e os seus contaminantes [15]. 

 
Figura 21 - Esquema de ligações para realização de medições com o método FDS, extraída de [16] 

 
Atualmente já existem equipamentos que incorporam todos os componentes necessários para 

a realização das medidas existindo apenas acesso às pontas de prova, isto é, todos os elementos da 

Figura 21, com exceção da amostra estão incorporados dentro de um único equipamento. 

Através deste método é ainda possível determinar o valor da tangente do ângulo de perdas, 

pela expressão (7). Para que seja possível realizar o cálculo da tangente do ângulo de perdas é 

necessário determinar a parte imaginária e real da capacidade, sendo isto conseguido a partir da 

medida da desfasagem existente entre as ondas de tensão e corrente [15]. 
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3.6. Método da Suportabilidade Dielétrica 
 

O método da suportabilidade dielétrica é um método destrutivo e que nos permite saber se um 

cabo suporta uma determinada tensão quando esta lhe está aplicada. Este ensaio é realizado com a 

tensão aplicada entre o condutor e blindagem ligada à terra e pode ser realizado com tensões DC e 

AC com frequências de 0,1 Hz, 50Hz ou em sistema ressonante (25-200Hz). Para que o cabo passe 

este teste tem que aguentar a tensão durante um determinado tempo sem sofrer disrupção. De acordo 

com a norma Alemã NEN3620/A2 o ensaio pode ser realizado com uma tensão de 2,5U0 durante 10 

minutos em sistema ressonante ou 4,2U0 durante 15 minutos quando o teste é feito a 0,1Hz. Na norma 

IEC 60502-2 vem especificado que este ensaio deve ser feito a 1,7U0 durante 5 minutos ou U0 durante 

24 horas em AC ou 4U0 durante 15 minutos em DC [5]. 

 

 

3.7. Método LIRA 
 

O método LIRA (LIne Resonance Analysis) permite uma avaliação da degradação do cabo 

tanto local como global. O LIRA é um método recente, desenvolvido pela Halden Reactor Project entre 

os anos de 2003 e 2006 e posteriormente pela Wirescan AS, estando sob testes desde 2005 em 

laboratório e desde 2007 no terreno [17]. 

Este método permite a avaliação do estado de degradação do cabo através da alteração da 

impedância de onda ao longo do cabo. O LIRA trabalha no domínio da frequência e através do software 

desenvolvido pela empresa que o comercializa. É baseado na teoria da linha de transmissão, 

calculando e analisando a impedância como função do sinal aplicado, este com uma ampla largura de 

banda. Sendo que o sinal aplicado para realização de teste tem uma tensão de 5V, ou seja, inofensivo 

para o cabo levando a que seja um método não destrutivo [17]. 

Quando o comprimento de onda é muito maior que o comprimento da linha de transmissão a 

impedância vista do lado do gerador é em todo o momento igual à impedância carga. O mesmo já não 

acontece quando temos um comprimento da linha de transmissão elevado e uma frequência elevada, 

uma vez que as características da linha passam a ter uma importante contribuição para a impedância 

do circuito vista do lado do gerador, ou seja, a impedância vista do lado do gerador deixa de ser vista 

unicamente como a impedância da carga [17]. 

Os testes realizados com o LIRA permitem ter uma perceção sobre a variação da capacidade, 

C, e da indutância, L (sendo o cabo visto como o circuito equivalente apresentado na Figura 22, uma 

vez que estes são influenciados pela degradação térmica e mecânica do revestimento e do isolamento. 

Sendo de extrema dificuldade medir os valores de C e L, o LIRA mede a sua variação a partir do seu 

impacto na impedância do cabo [17]. 
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Figura 22 - Esquema equivalente de condutor e isolação 

Este sistema é composto pelos componentes representados na Figura 23. Os resultados 

obtidos nos ensaios com este método são posteriormente analisados pelo software já referido e é 

produzido um relatório com os dados tratados. É conseguido assim a avaliação do estado do cabo bem 

como a localização das possíveis avarias. Nem todas as informações dadas pelo sistema indicam uma 

falha, uma vez que se existir uma caixa de junção existirá uma diferença entre a impedância da caixa 

e a impedância de onda do cabo e consequente reflexão da onda aplicada [17]. Esta afirmação pode 

ser confirmada pela expressão do fator de reflexão que é obtido como o quociente entre a diferença de 

impedâncias e a sua soma. 

 

 

 
Figura 23 - Diagrama Funcional do LIRA, extraída de [17] 

 

3.8. Método Acústico ou Pin-Pointing 
 

Este método permite a localização de um defeito com uma boa precisão. Para que esta seja 

possível é aplicada ao cabo uma onda de choque repetitiva com uma amplitude suficiente para provocar 

a disrupção no local do defeito, mas que não degrade a restante isolação do cabo. Esta disrupção gera 

um som audível no local da perfuração e a onda acústica propagar-se-á pelo solo até à superfície. Esta 

onda é posteriormente captada através de um microfone e transmitida para o auricular do operador e 

para o sistema de medição. Quanto maior a intensidade do som mais perto o operador está do local de 

defeito, conseguindo-se assim localizar o mesmo. Este é possivelmente o método mais eficaz para 

localização de defeitos e o último a ser utilizado uma vez que faz uma localização bastante precisa [5]. 
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3.9. Método da Glicerina 
 

Este método, largamente utilizado, permite a visualização dos defeitos da isolação numa 

análise post-mortem ou em cabos novos. Neste ensaio retiram-se todos os componentes do cabo 

exceto o semicondutor interior e a isolação que são posteriormente colocados no interior de um 

recipiente que contém Glicerina pré-aquecida e mantida a uma temperatura próxima de 130ºC, como 

se demonstra na Figura 24. 

 

 
Figura 24 - Método da glicerina 

Após inspeção visual ao troço de isolação e semicondutor, se forem encontrados problemas 

na isolação, o troço de cabo é fatiado em secções de 0,7 mm para posterior visualização no 

microscópio. Através desta inspeção visual pode-se chegar à conclusão da existência de vacúolos, 

inserções do semicondutor na isolação ou até mesmo árvores elétricas, Figura 25. Sendo estas últimas 

as mais difíceis de detetar uma vez que quando ocorrem é porque já existe uma elevada degradação 

da isolação e eminente perfuração da mesma. A inspeção ao microscópio para além de permitir 

perceber quais os problemas presentes na isolação, permite ainda fazer a medição das dimensões dos 

vacúolos, das inserções do semicondutor e das árvores elétricas. 

 

 
Figura 25 - Árvores elétricas [Cortesia Labelec] 
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Capítulo 4 – Resultados Experimentais 
 

 

Os resultados apresentados de seguida foram obtidos através de três dos métodos descritos 

anteriormente, sendo eles, método da tangente de delta, método das descargas parciais e método de 

espectroscopia no domínio da frequência. Os ensaios que serviram de base a estes resultados foram 

realizados em cabos monopolares com isolação XLPE. 

No caso dos ensaios realizados através dos métodos de tangente de delta e de descargas 

parciais foi utilizado o sistema PHG PD/TD 80 da Baur, Figura 26 e Figura 27. Este sistema é constituído 

por dois módulos: o gerador, PHG, e o módulo de medição, tanto de descargas parciais, DP, como de 

tangente de delta, TD. O sistema de gerador foi desenvolvido para ensaios em redes de média tensão 

com VLF, com frequência de 0,1Hz e com uma onda Truesinus, ou seja, puramente sinusoidal. O 

sistema PHG PD/TD 80 é composto por um gerador de alta tensão, dispositivo de medição TD/PD, 

conjunto de conexão e cabos de conexão, entre outros [18]. 

 

 
Figura 26 - Equipamento BAUR TD/PD 80 

 

 
Figura 27 - Ecrã para visualização dos resultados dos ensaios 
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Para cada ensaio existem tensões específicas e número de ensaios a fazer, sendo que os 

ensaios são realizados a uma frequência de 0,1Hz. O ensaio de tangente de delta, realiza-se às tensões 

de U0, 1,5U0 e 2U0 com oito medições para cada nível de tensão. Quando se realiza o ensaio de 

descargas parciais o operador deve ter em conta o número de amostras a retirar, dependendo este 

número de haver ou não descargas parciais no cabo. No caso de não existirem descargas parciais 

retira-se em média 30 amostras.  

Para cada um dos métodos foram elaboradas pela Labelec (Empresa do Grupo EDP) tabelas 

de apoio à decisão, que se apresentam de seguida. 

Uma vez que o XLPE não admite descargas parciais foi elaborada a seguinte tabela de decisão, 

Tabela 2, que será utilizada para avaliação dos resultados obtidos. Conseguindo assim ter uma 

previsão, em anos, do tempo para repetição de ensaios. 

 
Tabela 2 - Tabela de Decisão em cabos com isolação a XLPE para ensaios de Descargas Parciais, para estimativa do tempo 

de vida útil restante em anos 

Valor Médio de Descargas 
Parciais a U0 [pC] 

Valor Médio de 
Descargas Parciais a U[pC] 

 

<10 

 

>10 

<10 >5 0 

>10 0 0 

 

No caso das descargas parciais medidas no ensaio serem provenientes de caixas de junção 

tem-se uma classificação diferente da apresentada anteriormente e que se apresenta de seguida, 

Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Tabela de Decisão para Caixas de Junção/Terminações em Ensaios de DP, para estimativa do tempo de vida útil 

restante em anos 

Valor Médio de Descargas 
Parciais a U0 [pC] 

Valor Médio de 
Descargas Parciais a U[pC] 

<10 10®1000 >1000 

<100 >5 1®4 1 

100®3500 1®4 1®4 1 

>3500 1 1 0 

 

Na Tabela 2 tem-se os valores médios das Descargas Parciais à tensão U e à tensão U0 em 

pico-Coulomb e, pela interceção da coluna com a linha correspondentes ao intervalo de valores obtidos 

no ensaio, recomenda-se o procedimento a seguir: intervir no cabo ou ensaiá-lo com a periodicidade 

indicada. Uma vez que os cabos com isolação XLPE não admitem descargas parciais, o único caso 

em que se recomenda a repetição de ensaios ao fim de 5 anos é quando os valores médios das 

descargas parciais a U e a U0 são menores que 10. Existe esta margem pois é frequente nos ensaios 

no terreno ter “ruído” nas medições superior a 10pC [5]. Em todos os outros casos a conclusão é a 

intervenção no cabo de imediato.  
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Na Tabela 3 temos vários intervalos de valores de DP para a ajuda à tomada de decisão. Uma 

caixa de junção que apresente um valor de DP menor que 10 pC a U0 e menor que 100 pC a U, indica 

que a caixa se encontra em boas condições para continuar em serviço. Nos intervalos intermédios da 

tabela, 10®1000 pC a U0 e/ou 100®3500 pC a U, recomenda-se uma monitorização do circuito com 

repetição de ensaios entre 1 e 4 anos. Será tanto menor o período entre ensaios quanto maior for o 

nível da DP. Nos intervalos extremos, >1000pC a U0 e/ou >3500 pC a U, recomenda-se uma reparação 

do circuito, sendo que no caso de a ambos os níveis de tensão os valores máximos apresentados 

serem ultrapassados essa reparação deve ser imediata. 

No caso da realização de ensaios com o método da Tangente de Delta para a tomada de 

decisão, uma vez que o equipamento utilizado é Baur, seguem-se os critérios fornecidos pelo 

fabricante, os quais se apresentam de seguida na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Apoio á decisão após ensaios de tangente de delta, para estimativa do tempo de vida útil restante em anos, 

adaptado de [19] 

Critério 

TD(2U0) 
Comentário 

Critério 

TD(2U0) - TD(U0) 
Comentário 

> 2.2x10-3 
Cabo com elevado risco de 

operação > 1.0x10-3 
Cabo com elevado risco 

de operação 

> 1.2x10-3 
Cabo altamente 

envelhecido em serviço 

< 0.6x10-3 
Cabo pode ser reposto em 

serviço < 1.2x10-3 
Cabo pode ser reposto em 

serviço 

 

 

No caso de não ser cumprido pelo menos um dos critérios para o cabo ser reposto em serviço, 

Tabela 4, deve calcular-se o valor de TD máximo para o circuito, tendo em conta a capacidade do cabo 

e a resistência do isolamento mínima da cada caixa de junção/terminal. A resistência do isolamento 

mínima da caixa de junção/terminal é, numa caixa nova, 1 GW. No caso da Labelec só a última linha 

dos critérios da Tabela 4 é tida em conta e um circuito em perfeitas condições deve cumprir ambos. 

Uma vez que a capacidade de cada fase é também medida para cada nível de tensão, deve ter-se em 

conta se a capacidade se mantém praticamente constante com a subida do nível de tensão. Os 

resultados obtidos para cada método serão apresentados de seguida. 

É importante realizar periodicamente testes de avaliação da condição do cabo para existir um 

histórico para cada cabo, por forma a conseguir avaliar-se a evolução da condição do cabo entre testes. 

Para uma melhor explicação de cada tipo de cabos apresentado no método de Tangente de 

Delta apresenta-se de seguida a Figura 28, com as diferentes características que compõem o cabo, 

por forma a conseguir identificar todos os seus componentes, de acordo com a norma NP665. 
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Figura 28 - Informação para Classificação de Cabos, extraída de [19] 

 

4.1. Método Tangente de Delta 
 

Nesta secção apresentar-se-á os resultados obtidos através do método de Tangente de Delta. 

Estes resultados foram conseguidos por ensaios realizados pela Labelec. São apresentadas de 

seguida tabelas síntese, Tabela 5, Tabela 6 e Tabela 7, com informação que possibilita retirar 

conclusões sobre o estado do circuito, sendo de seguida analisados alguns dos casos apresentados. 
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Os restantes casos, não abordados em detalhe nesta secção, serão posteriormente particularizados 

no Anexo II. 

 
Tabela 5 - Caracterização dos Cabos testados 

Circuito 
Número 

Cabo 

Tipo Secção 
[mm2] 

Tensão 
U0/U [kV] Comprimento [m] 

TD1 LXHIOZ1 240 5,7/10 297 
TD2 LXHIOZ 240 5,7/10 257 
TD3 LXHIOZ 240 5,7/10 343 
TD4 LXHIOV 240 8,7/15 941 
TD5 LXHIOV 240 8,7/15 725 
TD6 LXHIOV 240 8,7/15 782 
TD7 LXHIOZ1(be) 240 8,7/15 788 
TD8 LXHIOZ1(be)  5,7/10 721 
TD9 LXHIV 240 8,7/15 472 

TD10 LXHIV 240 8,7/15 265 
TD11 LXHIOZ1(be)  18/30 496 
TD12 LXHIOZ1  18/30 1000 
TD13 LXHIOZ1(be)  8,7/15 146 
TD14 LXHIOZ1 120 8,7/15 269 

 

 
Tabela 6 - Valores médios de TD para cada fase a diferentes níveis de tensão 

Circuito 
Número 

TD [x10-3] 
U0 1,5 U0 2 U0 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 
TD1 0,24 0,24 0,24 0,27 0,30 0,28 0,30 0,38 0,31 
TD2 102,00 127,00 110,00 91,00 113,00 93,00 82,00 98,00 81,00 
TD3 0,76 0,51 0,54 0,89 0,55 0,56 1,31 0,60 0,62 
TD4 130,00 138,00 134,00 173,00 198,00 186,00 214,00 250,00 218,00 
TD5 160,00 183,00 176,00 218,00 259,00 273,00 266,00 309,00 368,00 
TD6 1,32 1,80 1,63 1,42 1,99 1,79 1,47 2,12 1,96 
TD7 1,05 1,22 0,93 1,15 1,28 1,03 1,24 1,34 1,11 
TD8 1,55 2,63 1,22 1,86 2,94 1,39 2,14 3,18 1,58 
TD9 173,30 434,40 424,60 206,60 499,30 484,60 239,80 560,00 456,30 

TD10 265,80 9,10 437,20 364,70 12,70 575,80 466,30 16,00 699,80 
TD11 1,02 1,07 0,44 4,18 3,11 1,93 9,06 8,11 5,70 
TD12 0,21 0,21 0,21 0,25 0,25 0,25 1,08 0,84 2,13 
TD13 0,30 0,21 0,21 0,31 0,22 0,22 0,33 0,23 0,22 
TD14 0,26 0,27 0,27 0,31 0,32 0,41 0,42 0,54 0,86 

 

 
Tabela 7 - Apreciação qualitativa dos Valores das Capacidades das Fases dos Circuitos 

Circuito 
Número Capacidades 

Caixas de Junção 
Detetadas 

L1 L2 L3 
TD1 Semelhantes 3 3 3 
TD2 Semelhantes 2 2 2 
TD3 Semelhantes 3 3 3 
TD4 Semelhantes 6 6 6 
TD5 Semelhantes 5 5 5 
TD6 Semelhantes 4 4 4 
TD7 Semelhantes 5 5 5 
TD8 Diferem 6 6 6 
TD9 Diferem 9 9 9 

TD10 Diferem 3 3 3 
TD11 Semelhantes 6 6 6 
TD12 Semelhantes 2 2 2 
TD13 Semelhantes 0 0 0 
TD14 Semelhantes 2 2 2 
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Note-se que nas tabelas anteriores os espaços preenchidos a cinzento se devem à falta de 

informação para completar as mesmas. Dos casos apresentados serão detalhados de seguida os TD1, 

TD2, TD8, TD9, TD10 e TD12. Escolhem-se estes uma vez que se consideram representativos das 

diversas situações que podem ocorrer.  

 

 

4.1.1. Circuito TD1 

 
Serão apresentados de seguida os resultados detalhados de Tangente de Delta, bem como a 

média das oitos medidas realizadas para cada fase, a cada nível de tensão e o valor da capacidade 

dessa fase. Estes resultados estão expostos nas Tabela 8, Tabela 9 e Tabela 10. Note-se que também 

se apresenta um gráfico sumário, Figura 29, com os valores médios e com os critérios representados, 

permitindo assim compreender a tendência da evolução dos valores de TD, bem como se estes estão 

dentro dos critérios já apresentados. 

O circuito em estudo é composto por cabos LXHIOZ1 com uma tensão composta de serviço de 

10 kV. Um cabo LXHIOVZ1 tem condutor de alumínio multifilar, isolação em polietileno reticulado, 

blindagem individual, ecrã metálico concêntrico de fios de cobre e bainha exterior termoplástica com 

baixa emissão de fumos e gases corrosivos. 

 
Tabela 8 - Valores de TD e Capacidade da fase L1 

Ensaio TD [x10-3] às Tensões [kV] 
5,7 8,6 11,4 

1º 0,24 0,27 0,31 
2º 0,25 0,28 0,31 
3º 0,24 0,27 0,30 
4º 0,25 0,27 0,30 
5º 0,25 0,27 0,30 
6º 0,25 0,27 0,30 
7º 0,24 0,27 0,30 
8º 0,24 0,27 0,30 

Média 0,2450 0,2713 0,3025 
Capacidade 

[nF] 114,3 114,9 114,6 

 

 
Tabela 9 - Valores de TD e Capacidade da fase L2 

Ensaio TD [x10-3] às Tensões [kV] 
5,7 8,6 11,4 

1º 0,24 0,31 0,38 
2º 0,24 0,31 0,38 
3º 0,24 0,30 0,38 
4º 0,24 0,30 0,36 
5º 0,24 0,30 0,38 
6º 0,24 0,30 0,37 
7º 0,24 0,30 0,37 
8º 0,24 0,30 0,37 

Média 0,2400 0,3025 0,3738 
Capacidade 

[nF] 117,6 118,2 117,9 
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Tabela 10 - Valores de TD e Capacidade da fase L3 

Ensaio TD [x10-3] às Tensões [kV] 
5,7 8,6 11,4 

1º 0,24 0,28 0,31 
2º 0,24 0,28 0,31 
3º 0,24 0,28 0,31 
4º 0,24 0,28 0,31 
5º 0,24 0,28 0,31 
6º 0,24 0,28 0,31 
7º 0,24 0,28 0,31 
8º 0,24 0,28 0,31 

Média 0,2400 0,2800 0,3100 
Capacidade 

[nF] 115,1 115,8 115,5 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 29 - Gráficos síntese do Circuito TD1 para apoio à decisão 

 

 

Analisando as tabelas acima apresentadas, bem como os gráficos síntese, conclui-se que, 

segundo os critérios apresentados pela Baur, os valores de Tangente de Delta para a tensão 2U0 estão 
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abaixo do valor limite de 1,2x10-3 , como se pode verificar na Figura 29 a),e o módulo da diferença entre 

os valores de Tangente de Delta, à tensão de 2U0 e à tensão de U0, são também inferiores ao valor 

máximo estipulado pelo fabricante, Figura 29 b). Quanto à capacidade de cada fase, a cada nível de 

tensão, são comparados os valores intrafase e interfase. Conclui-se assim que na fase L1, L2 e L3 as 

capacidades interfase são semelhantes entre si e as capacidades intrafase não variam com o aumento 

da tensão. Com os parâmetros analisados conclui-se que o cabo em estudo está em condições de 

operação e devem ser refeitos os testes periodicamente, aconselhando-se um período de cinco anos, 

para que seja acompanhada a evolução do estado do cabo. 

 

 

4.1.2. Circuito TD2 

 
Nesta secção serão apresentados, tal como na anterior, os valores obtidos a partir do ensaio 

de Tangente de Delta bem como os valores obtidos para a capacidade das diferentes linhas a cada 

nível de tensão e é calculada a média dos valores de Tangente de Delta, tal como no exemplo anterior, 

Tabela 11, Tabela 12 e Tabela 13. São ainda apresentados os gráficos síntese na Figura 30. 

 
Tabela 11 - Valores de TD e Capacidade da fase L1 

Ensaio TD [x10-3] às Tensões [kV] 
5,7 8,6 11,4 

1º 102,12 91,04 82,63 
2º 102,03 90,97 82,28 
3º 102,15 90,87 81,96 
4º 102,25 90,72 81,74 
5º 102,19 90,68 81,66 
6º 102,30 90,50 81,27 
7º 102,42 90,40 80,85 
8º 102,62 90,35 80,52 

Média 102,2600 90,6913 81,6138 
Capacidade 

[nF] 102,7 103,3 103,2 

 

 
Tabela 12 - Valores de TD e Capacidade da fase L2 

Ensaio TD [x10-3] às Tensões [kV] 
5,7 8,6 11,4 

1º 126,91 113,69 99,97 
2º 127,23 113,70 99,35 
3º 127,26 113,52 98,92 
4º 127,02 113,47 98,39 
5º 127,07 113,38 98,42 
6º 126,97 113,14 97,88 
7º 126,94 112,85 97,34 
8º 126,90 112,63 96,73 

Média 127,0375 113,2975 98,3750 
Capacidade 

[nF] 103,4 103,8 103,7 
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Tabela 13 - Valores de TD e Capacidade da fase L3 

Ensaio TD [x10-3] às Tensões [kV] 
5,7 8,6 11,4 

1º 110,33 94,19 82,74 
2º 110,15 93,79 82,25 
3º 110,02 93,48 81,73 
4º 110,06 93,22 81,16 
5º 109,92 93,16 81,19 
6º 109,77 92,78 80,81 
7º 109,50 92,39 80,47 
8º 109,24 92,04 80,25 

Média 109,8738 93,1313 81,3250 
Capacidade 

[nF] 102,4 102,8 102,6 

 
 

 

a) 

 

b) 

Figura 30 - Gráficos síntese do Circuito TD2 para apoio à decisão 
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Este circuito tem uma tensão composta de serviço de 10 kV e é composto por cabos com a 

designação LXHIOZ, ou seja, têm condutor de alumínio multifilar, isolação em polietileno reticulado, 

blindagem individual, ecrã metálico concêntrico de fios de cobre e bainha externa de poliolefina com 

baixa emissão de fumos e gases corrosivos. 

Pelos valores apresentados nas tabelas anteriores e tendo em conta os valores de referência 

da Baur, conclui-se que este circuito está num elevado estado de degradação e logo que possível deve 

ser reparado ou substituído. Mesmo apresentando valores de capacidade interfase semelhantes entre 

si e as de intrafase não variarem com o aumento da tensão, não é cumprido nenhum dos requisitos 

para que seja considerado em bom estado. Analisando a Figura 30 a) percebe-se que a Tangente de 

Delta diminui com o aumento da tensão. Esta evolução indicia a presença de humidade no interior do 

circuito, pois à medida que se aumenta a tensão aplicada aumenta a temperatura do cabo, provocando 

a evaporação da humidade existente. 

Uma possível medida de mitigação para este caso seria a utilização de uma bainha exterior de 

estanquicidade em alumínio para que a humidade não penetrasse o cabo até à isolação, levando assim 

a uma melhoria dos valores de TD e a uma possível diminuição problemas com o cabo. 

 

 

4.1.3. Circuito TD8 

 
Nesta amostra temos um circuito com cabos LXHIOZ1(be) com uma tensão composta de 

serviço de 10 kV. A diferença deste cabo para os cabos do circuito TD1 é que este apresenta uma 

blindagem mais resistente à água, ou seja, será menos expectável a presença de água no interior do 

cabo. Serão de seguida apresentados os dados recolhidos que nos permitem chegar a uma conclusão 

final, Tabela 14, Tabela 15 e Tabela 16, bem como os gráficos síntese, Figura 31. 

 
Tabela 14 - Valores de TD e Capacidade da fase L1 

Ensaio Tensão [kV] 
5,7 8,6 11,4 

1º 1,49 1,86 2,15 
2º 1,51 1,86 2,14 
3º 1,49 1,85 2,12 
4º 1,57 1,82 2,10 
5º 1,54 1,84 2,14 
6º 1,55 1,84 2,17 
7º 1,56 1,87 2,19 
8º 1,57 1,90 2,18 

Média 1,5350 1,8550 2,1488 
Capacidade 

[nF] 288,8 297,6 298,7 
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Tabela 15 - Valores de TD e Capacidade da fase L2 

Ensaio Tensão [kV] 
5,7 8,5/8,6 11,4 

1º 2,63 2,94 3,18 
2º 2,62 2,93 3,17 
3º 2,63 2,94 3,17 
4º 2,63 2,93 3,18 
5º 2,63 2,94 3,17 
6º 2,63 2,94 3,18 
7º 2,62 2,95 3,18 
8º 2,62 2,95 3,19 

Média 2,6263 2,9400 3,1775 
Capacidade 

[nF] 287,8 297,3 298,4 

 

 
Tabela 16 - Valores de TD e Capacidade da fase L3 

Ensaio Tensão [kV] 
5,7 8,5/8,6 11,4 

1º 1,22 1,39 1,56 
2º 1,21 1,39 1,57 
3º 1,21 1,38 1,57 
4º 1,22 1,39 1,58 
5º 1,22 1,39 1,57 
6º 1,22 1,39 1,58 
7º 1,22 1,39 1,59 
8º 1,22 1,39 1,59 

Média 1,2175 1,3888 1,5763 
Capacidade 

[nF] 287,8 297,4 298,5 
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a) 

 

b) 

Figura 31 - Gráficos síntese do Circuito TD8 para apoio à decisão 

 
Nesta amostra, uma vez que apresenta uma bainha mais resistente à propagação transversal 

da água, era de esperar que cumprisse os dois critérios. Esperava-se este comportamento porque a 

água é um dos fatores que influencia a corrente IR e leva a um aumento do valor de Tangente de Delta, 

devido à sua menor permitividade relativa face ao material isolante. Tal facto não se verifica uma vez 

que, como se pode comprovar pelo gráfico da Figura 31 a), o critério de TD(2U0) < 1,2x10-3 não é 

cumprido pelas três fases e a fase L1 não cumpre ainda o segundo critério, Figura 31 b). A diferença 

entre a TD (2U0) e TD (U0) é de 0,614, o que é muito próximo do valor máximo dos requisitos fornecidos 

pela Baur, não sendo por isso contabilizada como uma falha ao critério. Como o critério de TD(2U0) < 

1,2x10-3 não é cumprido, como já foi apresentado, calcula-se o valor máximo de TD para o circuito, 

cabo mais acessórios de acordo com as especificações já descritas. Este valor é calculado por (8), 

representando n o número de junções existentes no circuito e C a capacidade da fase em nF. Para 

este circuito o valor máximo de TD(U0) é 11x10-3 sendo os valores obtidos pelo ensaio inferiores ao 

máximo do circuito. No que diz respeito às capacidades interfases são semelhantes entre si bem como 
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as intrafase. Com a análise de todos os dados, conclui-se que, mesmo não cumprindo os critérios 

apresentados pelo fornecedor do material de ensaio, este cabo encontra-se apto para entrar em 

serviço, mas deve ser monitorizado com uma maior regularidade do que o circuito TD1. 

 

!E 6, =
3,5 + 1,6#

3  (8) 

 

 

4.1.4. Circuito TD9 

 
Este circuito tem uma tensão composta de serviço de 15kV e é composto por cabos LXHIV, ou 

seja, condutor em alumínio multifilar, isolação em polietileno reticulado, blindagem individual e bainha 

em policloreto de vinilo. Apresenta-se, tal como nos exemplos anteriores, os valores de TD a várias 

tensões, Tabela 17, Tabela 18 e Tabela 19, e os gráficos síntese, Figura 32: 

 
Tabela 17 - Valores de TD e Capacidade da fase L1 

Ensaio Tensão [kV] 
8,7 13,0 17,2 

1º 171,73 205,41 238,66 
2º 172,39 205,94 238,54 
3º 172,85 206,37 239,10 
4º 173,40 206,63 239,91 
5º 173,36 206,66 239,60 
6º 173,81 206,87 240,11 
7º 174,29 207,24 240,70 
8º 174,50 207,51 241,51 

Média 173,2913 206,5788 239,7663 
Capacidade 

[nF] 157,6 159,3 166,6 

 

 
Tabela 18 - Valores de TD e Capacidade da fase L2 

Ensaio Tensão [kV] 
8,7 13,0 17,2 

1º 432,24 496,82 557,06 
2º 433,21 497,30 558,94 
3º 434,33 498,58 559,70 
4º 434,61 500,01 560,42 
5º 434,64 499,61 560,07 
6º 435,01 500,48 560,63 
7º 435,36 500,88 561,24 
8º 435,51 501,05 561,97 

Média 434,3638 499,3413 560,0038 
Capacidade 

[nF] 172,0 176,8 187,9 
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Tabela 19 - Valores de TD e Capacidade da fase L3 

Ensaio Tensão [kV] 
8,7 13,0 17,2 

1º 429,08 489,74 524,13 
2º 427,74 489,73 482,86 
3º 426,52 488,21 458,67 
4º 425,14 484,51 440,35 
5º 424,80 485,11 450,19 
6º 423,11 482,25 440,90 
7º 421,09 479,86 433,22 
8º 419,28 477,58 420,14 

Média 424,5950 484,6238 456,3075 
Capacidade 

[nF] 178,0 182,3 187,2 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 32 - Gráficos síntese do Circuito TD9 para apoio à decisão 

 

Neste circuito, como se pode verificar pela análise dos gráficos síntese, os critérios da Baur 

não são cumpridos. Uma vez que os critérios não são cumpridos deve-se então analisar a evolução 
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dos valores de TD e calcular o valor máximo de TD para o circuito. Percebe-se pela análise da Figura 

32 a) que na fase L3 o valor de TD tem um decréscimo, quando se aumenta a tensão de 1,5U0 para 

2U0, este facto, tal como no caso do circuito TD2 já apresentado, poderá dever-se à existência 

humidade dentro do circuito que se evapora com o aumento da temperatura. Contudo, tendo em conta 

o comportamento linear crescente das outras duas fases, é espectável que o comportamento da fase 

L3 também fosse linear crescente e assim concluir-se-ia que poderia existir água no interior do circuito. 

A inflexão apresentada poderá representar um erro das medidas. Quanto às fases L1 e L2 têm um 

comportamento linear e crescente, não apresentando ângulos na evolução dos valores de TD o que 

indicia a presença de água no interior do circuito. Assim pode concluir-se que todas as fases podem 

ser colocadas em serviço, mas devem ser monitorizados com uma periodicidade reduzida, anualmente 

se possível, uma vez que apresentam elevados valores de TD. Estes valores revelam que os circuitos 

estão altamente envelhecidos e que apresentam um elevado risco para o bom funcionamento do 

circuito, devendo ser substituídos uma vez que a água presente no circuito não pode ser eliminada.  

 

 

4.1.5. Circuito TD10 

 
Tal como no exemplo do circuito TD9, este tem uma tensão composta de serviço de 15kV e é 

composto por três cabos LXHIV. Apresentam-se de seguida Tabela 20, Tabela 21 e Tabela 22 com os 

valores de TD obtidos nos ensaios, bem como as capacidades para cada fase, a cada nível de tensão 

e na Figura 33 apresentam-se os gráficos síntese para uma melhor visualização da evolução dos 

valores e de TD. 
Tabela 20 - Valores de TD e Capacidade da fase L1 

Ensaio Tensão [kV] 
8,7 13,0 17,1 

1º 263,17 361,08 460,72 
2º 264,46 362,61 463,01 
3º 265,30 363,76 464,79 
4º 266,03 364,83 466,58 
5º 266,04 364,86 466,62 
6º 266,65 365,90 468,32 
7º 267,19 366,84 469,40 
8º 267,60 367,55 470,88 

Média 265,8050 364,6788 466,2900 
Capacidade 

[nF] 99,4 102,3 107,9 

 
Tabela 21 - Valores de TD e Capacidade da fase L2 

Ensaio Tensão [kV] 
8,7 13,0 17,3 

1º 8,93 12,29 15,75 
2º 9,00 12,44 15,85 
3º 9,06 12,56 15,93 
4º 9,11 12,68 16,04 
5º 9,11 12,68 16,04 
6º 9,16 12,79 16,14 
7º 9,21 12,89 16,23 
8º 9,25 12,99 16,29 

Média 9,1038 12,6650 16,0338 
Capacidade 

[nF] 93,6 93,7 95,0 
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Tabela 22 - Valores de TD e Capacidade da fase L3 

Ensaio Tensão [kV] 
8,7 12,9 16,7 

1º 435,69 573,11 697,35 
2º 436,19 574,41 698,79 
3º 437,36 575,25 698,68 
4º 437,31 576,22 699,82 
5º 437,42 576,06 699,82 
6º 437,61 576,64 700,61 
7º 437,94 577,14 701,26 
8º 438,10 577,59 701,70 

Média 437,2025 575,8025 699,7538 
Capacidade 

[nF] 108,7 115,5 125,1 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 33 - Gráficos síntese do Circuito TD10 para apoio à decisão 

 
Neste exemplo, através da análise dos gráficos, consegue perceber-se que a fase L2 está em 

melhores condições que as L1 e L3. Conclui-se também que nenhum dos critérios apresentados pela 

Baur é cumprido nas três fases. As capacidades interfase diferem, sendo superiores em L1 e L3 quando 
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comparadas com L2 e as capacidades intrafase aumentam com o aumento da tensão. Conclui-se 

também que a evolução dos valores de TD é linear e crescente nas fases L1 e L3, indicando assim 

indícios de água no cabo. Recomenda-se uma verificação periódica regular, por exemplo anual, para 

que seja monitorizada a evolução dos valores de TD. Conclui-se que deve ser executada a substituição 

das fases L1 e L3 quando possível, uma vez que apresentam um elevado risco para a continuidade em 

serviço do circuito. Para uma melhor avaliação do circuito, uma vez que este apresenta um elevado 

número de caixas de junção, recomenda-se a abertura do circuito numa das caixas de junção, a que 

estiver mais perto do meio do circuito, e o ensaio do circuito a partir desse ponto para os dois lados. 

Assim, se o problema existir apenas numa das partes do circuito só essa precisa de ser 

intervencionada, poupando-se recursos. 

 

 

4.1.6. Circuito TD12 

 

O circuito TD12 é composto por cabos LXHIOZ1, tal como o circuito TD1, com uma tensão 

composta de serviço de 30 kV. O cabo LXHIOVZ1, tem condutor de alumínio multifilar, isolação em 

polietileno reticulado, blindagem individual, ecrã metálico concêntrico de fios de cobre e bainha exterior 

termoplástica com baixa emissão de fumos e gases corrosivos. 

Apresentam-se de seguidas as Tabela 23, Tabela 24 e Tabela 25 onde são detalhados os 

valores dos ensaios de TD, para cada nível de tensão em cada fase. São também apresentados 

gráficos síntese com os valores médios de TD bem como os critérios utilizados, Figura 34. 

 
Tabela 23 - Valores de TD e Capacidade da fase L1 

Ensaio Tensão [kV] 
17,3 25,8 34,4 

1º 0,21 0,25 1,13 
2º 0,21 0,25 1,29 
3º 0,21 0,25 0,99 
4º 0,21 0,25 1,07 
5º 0,21 0,25 1,03 
6º 0,21 0,25 1,06 
7º 0,21 0,25 1,06 
8º 0,21 0,25 1,04 

Média 0,2100 0,2500 1,0838 
Capacidade 

[nF] 81,0 83,6 83,9 

 
 

Tabela 24 - Valores de TD e Capacidade da fase L2 

Ensaio Tensão [kV] 
17,3 25,8 34,4 

1º 0,21 0,25 0,43 
2º 0,21 0,24 0,84 
3º 0,21 0,25 0,89 
4º 0,21 0,24 0,90 
5º 0,21 0,25 0,90 
6º 0,21 0,24 0,94 
7º 0,21 0,25 0,94 
8º 0,21 0,24 0,93 

Média 0,2100 0,2450 0,8463 
Capacidade 

[nF] 80,3 82,0 83,1 
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Tabela 25 - Valores de TD e Capacidade da fase L3 

Ensaio Tensão [kV] 
17,3 25,8 34,4 

1º 0,21 0,75 2,08 
2º 0,21 0,65 2,11 
3º 0,21 0,70 2,09 
4º 0,21 0,66 2,16 
5º 0,21 0,67 2,12 
6º 0,21 0,66 2,17 
7º 0,21 0,66 2,15 
8º 0,21 0,65 2,18 

Média 0,2100 0,6750 2,1325 
Capacidade 

[nF] 80,6 83,2 83,4 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 34 - Gráficos síntese do Circuito TD12 para apoio à decisão 
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Analisando os valores apresentados nas tabelas anteriores e a evolução dos valores de TD 

podemos concluir que a fase L3 não cumpre nenhum dos critérios estabelecidos e as fases L1 e L2 

apenas cumprem o limite dos valores de TD(2U0). Contudo, o que mais motiva a análise deste circuito 

é a evolução dos valores médios de TD com o aumento da tensão, uma vez que apresenta um ponto 

de inflexão e não um comportamento linear. Este comportamento pode dever-se ao facto de os ensaios 

terem sido realizados em terminais infecháveis (tipo bota) e as peças para aplicação de tensão não 

garantirem a isolação do terminal, provocando desta forma o aparecimento de descargas parciais e, 

consequentemente, o aumento do valor de TD a partir de um determinado valor de tensão. 

 

 

4.2. Ensaios de Descargas Parciais 
 

Nesta secção tratar-se-ão os resultados obtidos através de ensaios de Descargas Parciais. 

Note-se que o valor de carga medido é o valor aparente da DP, em pC, uma vez que não é possível 

medir a carga atual da DP [5]. Os resultados obtidos nos ensaios, bem como a caracterização dos 

cabos dos circuitos, são apresentados nas Tabela 26 e Tabela 27. Na Tabela 27 apresenta-se os 

valores das DP em cada fase do circuito e a dois níveis de tensão diferentes. As DP identificadas na 

Tabela 27, são provenientes de caixas de junção/terminação, pelo que para a sua avaliação utilizam-

se os critérios apresentados na Tabela 3. As caixas de junção/terminação são mais suscetíveis a DP 

que o cabo, por terem um maior manuseamento humano aquando da sua construção. 

É de notar, que sendo os circuitos compostos por três cabos monopolares e sendo cada fase 

avaliada separadamente, pode ser necessário intervir numa só fase, em duas fases ou nas três fases. 

Serão avaliados apenas alguns exemplos dos circuitos expostos na tabela anterior, uma vez que se 

tomam como exemplificativos para todos os outros casos. Note-se que dos circuitos apresentados 

nenhum deles apresenta valores que levem a uma conclusão de intervenção imediata, desta forma 

escolhem-se os circuitos 15, 17, 24 e 25 para uma análise pormenorizada. 

 

 
Tabela 26 - Caracterização dos Cabos testados 

Número 
Cabo 

Tipo Secção 
[mm2] 

Tensão U0/U 
[kV] Comprimento [m] 

DP1 LXHIOV 240 8,7/15 105 
DP2 LXHIOV 240 8,7/15 100 
DP3     8,7/15 701 
DP4 LXHIOZ1(be)   17,4/30 2558 
DP5 LXHIOV 240 5,7/10 815 
DP6 LXHIOV 240 5,7/10 817 
DP7 LXHIOV 500 6,3/11 95 
DP8 LXHIOZ1 (be;frt)  240 5,7/10 588 
DP9 LXHIOV 240 8,7/15 97 

DP10 LXHIOV 120 17,4/30 3670 
DP11 LXHIOV 120 17,4/30 3663 

 

 

 



 41 

Tabela 27 - Valores de DP para cada fase a diferentes níveis de tensão 

Número 

DP [pC] 
L1 L2 L3 

U0 1,73U0 
Localização 

[m] U0 1,73U0 
Localização 

[m] U0 1,73U0 
Localização 

[m] 
DP1 Ausência   Ausência   Ausência   
DP2 Ausência   Ausência   Ausência   

DP3 240 270 471 Ausência     190 235 
150 190 471 

DP4 Ausência   Ausência   
  95 592 

110 120 895 
  120 1654 

DP5 Ausência   
  350 457 

350 600 238   200 480 
  300 728 

DP6 

  420 241 

  160 297   280 42   410 473 
  430 576 
  700 731 

DP7   225 0   207 0 Ausência     220 95 
DP8 Ausência   Ausência   Ausência   

DP9   3900 0 Ausência     5860 0 
  4600 97   5300 97 

DP10   300 2834 Ausência     6500 1930 

DP11 1000 600 2865 
  350 153 

350 600 2073 600 500 2945 
 

No circuito DP1 não foram detetadas descargas parciais. Devem, por isso, ser repetidos os 

ensaios neste circuito, para elaboração de histórico e verificação da existência e evolução de DP, num 

período recomendado próximo de 5 anos. 

No caso do circuito DP3, a fase L2 não apresenta descargas parciais e por isso recomenda-

se, tal como para o circuito DP1, a realização de novos testes num período próximo de 5 anos. Tanto 

a fase L1 como a fase L3 apresentam valores de DP a U0 e a U que, de acordo com a Tabela 3, 

necessitam uma monitorização com uma periodicidade menor do que a da fase L2. Uma vez que os 

valores medidos estão próximos do valor mínimo para o intervalo em que se inserem, recomenda-se 

uma repetição dos ensaios num período de 3 a 4 anos, para verificação da evolução do valor das DP. 

No circuito DP10 tem-se uma situação diferente para cada fase. No caso da fase L2 os ensaios 

devem ser novamente realizados num período próximo de 5 anos, tal como nas fases que não 

apresentam DP dos circuitos anteriores. A fase L1 apenas apresenta valores de DP à tensão U, desta 

forma apenas teremos em consideração os valores de DP na coluna corresponde aos valores à tensão 

U. O valor de DP à tensão U é de 300 pC, o que indica que devem ser repetidos os ensaios num 

período de 3 a 4 anos, para monitorização da evolução destes valores. 

Neste caso, circuito DP11, as fases L1 e L2 apresentam um comportamento fora do comum, 

uma vez que apresentam valores de DP mais elevados à tensão U0 do que à tensão U. Este 

comportamento revela-se fora do comum, uma vez que, se nos vacúolos cheios de gás que estão 

presentes na isolação ocorre a disrupção a uma determinada tensão, então se se aumentar o valor da 

tensão aplicada será espectável obter valores de DP mais elevados. 

Todos os outros circuitos apresentados podem ser analisados de forma análoga à análise 

realizada para os circuitos acima pormenorizados. 
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4.3. Ensaio de Espectroscopia no Domínio da Frequência 
 

Como já foi descrito anteriormente o método da Espectroscopia no Domínio da Frequência 

permite a avaliação da isolação do cabo deteriorado por arborescências de água. Para esta avaliação 

calcular-se-á, para cada caso, o declive entre da curva TD/Frequência. Este declive está relacionado 

com a resposta da corrente de fuga [20]. O valor dado por (9) permitirá classificar o estado de 

degradação da isolação face a arborescências de água [20]. 

 

EJKLMNJ =
!E 02 − !E(01)

02 − 01  (9) 

 

Fazendo o ensaio para várias frequências e considerando a variação linear de TD com a 

frequência de 2 medidas consecutivas, a expressão (9) permite determinar o declive desses segmentos 

de reta. 

Para uma análise mais simplista e rápida, pode dizer-se que quanto menor o valor calculado 

através de (9) menor a variação de TD e por consequência melhor o estado da isolação. Para uma 

avaliação mais precisa apresenta-se de seguida uma tabela de apoio à decisão, Tabela 28. 

 
Tabela 28 - Tabela de Apoio à decisão em ensaios FDS, adaptada de [20] 

Estado de Degradação 

da Isolação 
TD [x10-3] Corrente de Fuga 

Estado Inicial ou Sem 

Degradação 
TD<0,01 CF£0,08 

Estado Intermédia 0,01£TD<0,15 0,08<CF<0,4 

Estado Crítico TD³0,15 LC³0,04 

 

Para uma melhor precisão do resultado calcula-se a corrente de fuga para todas as frequências 

do ensaio e posteriormente faz-se uma média. 

Estes ensaios foram realizados através do instrumento DIRANA da OMICRON com uma tensão 

alternada sinusoidal a uma amplitude de 100V e uma frequência variável entre 0,1Hz e 5000Hz em 

amostras com comprimentos variáveis, ou seja, algumas com menos de 1 metro e outras com 

aproximadamente 10 e 20 metros. Sabendo anteriormente que este não era o nível de tensão mais 

adequado para a avaliação do estado de cabos subterrâneos, procedeu-se aos ensaios. No entanto 

veio a verificar-se que os resultados obtidos estavam de acordo com o esperado. Testaram-se 

amostras onde se sabia que existiriam problemas e outras que se tinha a certeza que estariam em 

boas condições, estas últimas já testadas a partir de outros ensaios. Nestes ensaios foi ligado ao 

condutor o cabo de tensão e foram recolhidos os dados de medida na blindagem. Foram ainda feitas 

algumas experiências com golas nas extremidades das amostras, para que não fossem contabilizadas 

as correntes superficiais que se fecham pelas extremidades da amostra, contando assim só com a 
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corrente que atravessa a isolação. Não existiu diferença entre os ensaios realizados com golas e nos 

ensaios sem golas, pelo que se optou por realizar os restantes ensaios sem golas na isolação. 

Apresentam-se de seguida os resultados obtidos para os diferentes ensaios realizados. Os 

primeiros valores apresentados foram conseguidos a partir de amostras que se sabiam danificadas ou, 

pelo contrário, que se tinha certeza de estarem em perfeitas condições, avaliando-se cada caso em 

concordância com a Tabela 28. 

Na Tabela 29 está explicitado o número da referência e as condições dos cabos testados. 

 
Tabela 29 - Estado e número de referência dos Cabos testados 

Cabo Referência Número Estado 

1 Bom Estado 

2 Ponta Carbonizada 

 

4.3.1. Cabo Número 1 

 
Neste parágrafo apresentam-se os valores obtidos para o cabo número 1, Tabela 30, bem 

como a conclusão retirada tendo em conta a avaliação da corrente de fuga. Na Tabela 31 encontram-

se os valores de corrente de fuga calculados pela expressão (9), bem como a média desses valores. 

 
Tabela 30 - Valores de TD para cada Frequência e média desses valores 

Frequência [Hz] Valores TD 
1,00x10-1 4,21x10-4 
2,15x10-1 3,18x10-4 
4,64x10-1 2,34x10-4 
1,00x100 2,06x10-4 
2,15x100 1,86x10-4 
4,64x100 1,91x10-4 
1,00x101 2,03x10-4 
2,00x101 2,27x10-4 
4,00x101 2,56x10-4 
7,00x101 2,74x10-4 
1,10x102 2,98x10-4 
2,22x102 3,72x10-4 
4,47x102 4,19x10-4 
1,00x103 6,34x10-4 
2,24x103 1,11x10-3 
4,47x103 1,99x10-3 
5,00x103 2,18x10-3 

Média 5,60x10-4 
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Tabela 31 - Valores de Corrente de Fuga calculados e Média 

f1 f2 Corrente de 
Fuga 

1,00x10-1 2,15x10-1 8,84x10-4 
2,15x10-1 4,64x10-1 3,40x10-4 
4,64x10-1 1,00x100 5,15x10-5 
1,00x100 2,15x100 1,78x10-5 
2,15x100 4,64x100 2,12x10-6 
4,64x100 1,00x101 2,28x10-6 
1,00x101 2,00x101 2,42x10-6 
2,00x101 4,00x101 1,43x10-6 
4,00x101 7,00x101 6,10x10-7 
7,00x101 1,10x102 5,82x10-7 
1,10x102 2,22x102 6,62x10-7 
2,22x102 4,47x102 2,08x10-7 
4,47x102 1,00x103 3,89x10-7 
1,00x103 2,24x103 3,82x10-7 
2,24x103 4,47x103 3,96x10-7 
4,47x103 5,00x103 3,57x10-7 

Média 8,16x10-5 
 
De acordo com os critérios apresentados confirma-se que o cabo está em bom estado. O bom 

estado do cabo é confirmado tanto pelos valores de TD como pelos valores de Corrente de Fuga, 

revelando assim que os resultados obtidos por este método são confiáveis. 

 

 

4.3.2. Cabo número 2 

 
Esta amostra apresenta-se carbonizada na ponta, aquando da inspeção visual realizada, pelo 

que podemos concluir que está em más condições. É por isso uma boa amostra para confirmação de 

resultados por forma a aferir o método utilizado, uma vez que as árvores elétricas são uma 

consequência de um estado crítico de degradação devido a arborescências de água. Assim, e para 

uma melhor perceção dos resultados medidos e calculados, apresentam-se as Tabela 32 e Tabela 33: 

 
Tabela 32 - Valores de TD para cada Frequência e média desses valores 

Frequência [Hz] Valores TD 
1,00x10-1 1,20x103 
2,15x10-1 1,36x102 
4,64x10-1 2,77x101 
1,00x100 2,12x101 
2,15x100 2,73x101 
4,64x100 2,51x101 
1,00x101 2,10x101 
2,00x101 1,37x101 
4,00x101 7,67x100 
7,00x101 4,54x100 
1,10x102 2,82x100 
2,22x102 1,34x100 
4,47x102 6,40x10-1 
1,00x103 2,65x10-1 
2,24x103 9,70x10-2 
4,47x103 4,20x10-2 
5,00x103 4,46x100 

Média 8,77x101 
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Tabela 33 - Valores de Corrente de Fuga calculados e Média 

f1 f2 Corrente de 
Fuga 

1,00x10-1 2,15x10-1 9,19x103 
2,15x10-1 4,64x10-1 4,36x102 
4,64x10-1 1,00x100 1,21x101 
1,00x100 2,15x100 5,26x100 
2,15x100 4,64x100 9,13x10-1 
4,64x100 1,00x101 7,54x10-1 
1,00x101 2,00x101 7,28x10-1 
2,00x101 4,00x101 3,03x10-1 
4,00x101 7,00x101 1,04x10-1 
7,00x101 1,10x102 4,31x10-2 
1,10x102 2,22x102 1,32x10-2 
2,22x102 4,47x102 3,11x10-3 
4,47x102 1,00x103 6,78x10-4 
1,00x103 2,24x103 1,36x10-4 
2,24x103 4,47x103 2,47x10-5 
4,47x103 5,00x103 8,29x10-3 

Média 6,03x102 
 

Analisando os resultados obtidos e calculados observa-se que estão acima do valor mínimo do 

critério de estado crítico da degradação da isolação. Confirma-se assim, mais uma vez, que o método 

mostra ser adequado para apoio à decisão e por isso é aplicado a outros cabos que não se sabe se 

estão, ou não, em boas condições. 

Com base nos resultados obtidos para esta amostra recomenda-se, para complementar a 

análise do estado do cabo, a realização de testes de TD e DP no cabo do qual a amostra foi retirada 

para uma conclusão mais sustentada conclusão sobre a intervenção que se deve realizar. Contudo, 

como os valores de TD medidos são elevados deve considerar-se a substituição do circuito. 

 

 

4.3.3. Outras Amostras de Cabo onde foi aplicado o método FDS 

 
A amostra de cabo, já testada por outros métodos na Labelec, indicia vestígios de água. Uma 

vez que este método apenas permite a avaliação da degradação da isolação do cabo por 

arborescências de água, este problema poderá não ser detetado através dos resultados obtidos. 

Apresentam-se de seguida os valores de TD para cada frequência, Tabela 34, bem como os valores 

calculados da Corrente de Fuga, Tabela 35. Estes valores, juntamente com os de TD medidos, 

permitirão chegar à conclusão do estado de degradação da isolação, devido a arborescências de água. 

Comparando os resultados obtidos no ensaio e os calculados com os critérios apresentados 

anteriormente, chega-se à conclusão que a amostra não apresenta degradação na isolação. Não pode 

ser assim confirmada a existência de humidade na amostra, da qual havia suspeitas. 
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Tabela 34 - Valores de TD para cada Frequência e média desses valores 

Frequência [Hz] Valores TD 
1,00x10-1 6,63x10-3 
2,15x10-1 3,33x10-3 
4,64x10-1 1,65x10-3 
1,00x100 8,71x10-4 
2,15x100 6,04x10-4 
4,64x100 2,31x10-4 
1,00x101 3,08x10-5 
2,00x101 1,04x10-4 
4,00x101 9,05x10-5 
7,00x101 1,98x10-5 
1,10x102 1,20x10-4 
2,22x102 2,73x10-4 
4,47x102 4,25x10-4 
1,00x103 6,73x10-4 
2,24x103 1,08x10-3 
4,47x103 1,83x10-3 
5,00x103 2,03x10-3 

Média 1,18x10-3 
 

 
Tabela 35 - Valores de Corrente de Fuga calculados e Média 

f1 f2 Corrente de 
Fuga 

1,00x10-1 2,15x10-1 2,86x10-2 
2,15x10-1 4,64x10-1 6,73x10-3 
4,64x10-1 1,00x100 1,46x10-3 
1,00x100 2,15x100 2,31x10-4 
2,15x100 4,64x100 1,50x10-4 
4,64x100 1,00x101 3,74x10-5 
1,00x101 2,00x101 7,32x10-6 
2,00x101 4,00x101 6,81x10-7 
4,00x101 7,00x101 2,36x10-6 
7,00x101 1,10x102 2,51x10-6 
1,10x102 2,22x102 1,36x10-6 
2,22x102 4,47x102 6,77x10-7 
4,47x102 1,00x103 4,47x10-7 
1,00x103 2,24x103 3,32x10-7 
2,24x103 4,47x103 3,34x10-7 
4,47x103 5,00x103 3,75x10-7 

Média 2,33x10-3 
 

 

Na amostra seguinte foi observada uma alteração da coloração da isolação, não existindo ainda 

uma explicação para tal. Por este facto, submeteu-se a amostra ao ensaio FDS para tentar 

correlacionar os dados obtidos com alguma degradação da isolação proveniente de arborescência de 

água, uma vez que não se sabe se se trata de uma degradação ou apenas uma modificação da 

isolação, que em nada influencia as suas características isolantes. Os dados obtidos são apresentados 

na Tabela 36 e os calculados na Tabela 37. 
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Tabela 36 - Valores de TD para cada Frequência e média desses valores 

Frequência [Hz] Valores TD 
1,00x10-1 4,87x10-3 
2,15x10-1 3,98x10-3 
4,64x10-1 2,10x10-3 
1,00x100 1,41x10-3 
2,15x100 8,77x10-4 
4,64x100 4,79x10-4 
1,00x101 1,38x10-4 
2,00x101 8,58x10-5 
4,00x101 1,96x10-4 
7,00x101 1,22x10-4 
1,10x102 3,64x10-5 
2,22x102 3,12x10-4 
4,47x102 5,41x10-4 
1,00x103 8,10x10-4 
2,24x103 1,08x10-3 
4,47x103 1,56x10-3 
5,00x103 1,71x10-3 

Média 1,19x10-3 
 

 
Tabela 37 - Valores de Corrente de Fuga calculados e Média 

f1 f2 Corrente de 
Fuga 

1,00x10-1 2,15x10-1 7,75x10-3 
2,15x10-1 4,64x10-1 7,55x10-3 
4,64x10-1 1,00x100 1,29x10-3 
1,00x100 2,15x100 4,60x10-4 
2,15x100 4,64x100 1,60x10-4 
4,64x100 1,00x101 6,36x10-5 
1,00x101 2,00x101 5,25x10-6 
2,00x101 4,00x101 5,50x10-6 
4,00x101 7,00x101 2,45x10-6 
7,00x101 1,10x102 2,15x10-6 
1,10x102 2,22x102 2,46x10-6 
2,22x102 4,47x102 1,02x10-6 
4,47x102 1,00x103 4,85x10-7 
1,00x103 2,24x103 2,19x10-7 
2,24x103 4,47x103 2,15x10-7 
4,47x103 5,00x103 2,85x10-7 

Média 1,08x10-3 
 

Tendo em atenção os valores médios para cada um dos casos conclui-se que o isolamento 

opaco em nada interfere com as características isolantes do material, no que diz respeito a degradação 

por arborescências de água. Esta conclusão retira-se do facto dos valores médios de TD e da Corrente 

de Fuga se encontrarem abaixo dos valores máximos do critério de não existir degradação ou estar 

num estado inicial. 

De seguida apresentam-se valores de TD e da Corrente de Fuga calculada para uma amostra 

de um cabo já retirado de serviço, Tabela 38 e Tabela 39. Utilizou-se este método para avaliar o estado 

de degradação da isolação derivada de arborescências de água. 
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Tabela 38 - Valores de TD para cada Frequência e média desses valores 

Frequência [Hz] Valores TD 
1,00x10-1 2,66x10-1 
2,15x10-1 2,27x10-1 
4,64x10-1 1,77x10-1 
1,00x100 1,65x10-1 
2,15x100 1,51x10-1 
4,64x100 1,27x10-1 
1,00x101 9,85x10-2 
2,00x101 7,68x10-2 
4,00x101 6,04x10-2 
7,00x101 5,08x10-2 
1,10x102 4,55x10-2 
2,22x102 3,99x10-2 
4,47x102 3,69x10-2 
1,00x103 3,55x10-2 
2,24x103 3,57x10-2 
4,47x103 3,69x10-2 
5,00x103 3,69x10-2 

Média 9,80x10-2 
 
 

Tabela 39 - Valores de Corrente de Fuga calculados e Média 

f1 f2 Corrente de 
Fuga 

1,00x10-1 2,15x10-1 3,41x10-1 
2,15x10-1 4,64x10-1 2,02x10-1 
4,64x10-1 1,00x100 2,18x10-2 
1,00x100 2,15x100 1,24x10-2 
2,15x100 4,64x100 9,73x10-3 
4,64x100 1,00x101 5,23x10-3 
1,00x101 2,00x101 2,17x10-3 
2,00x101 4,00x101 8,20x10-4 
4,00x101 7,00x101 3,22x10-4 
7,00x101 1,10x102 1,32x10-4 
1,10x102 2,22x102 5,02x10-5 
2,22x102 4,47x102 1,33x10-5 
4,47x102 1,00x103 2,60x10-6 
1,00x103 2,24x103 2,28x10-7 
2,24x103 4,47x103 5,41x10-7 
4,47x103 5,00x103 1,33x10-7 

Média 3,73x10-2 
 

Analisando os valores, de acordo com os critérios apresentados anteriormente e tomando os 

valores médios para a decisão, ficamos perante dois possíveis estados de degradação. Uma vez que 

segundo os valores de TD a isolação encontra-se no estado intermédio de degradação e perante a 

média dos valores de Corrente de Fuga calculados a isolação está num estado inicial de degradação, 

analisam-se os valores máximos de Corrente de Fuga. Assim, e tomando o valor médio de TD e o valor 

máximo de Corrente de Fuga, a isolação do cabo, de acordo com os dados, encontra-se num estado 

de degradação intermédio. Uma vez que o estado de degradação da amostra é um estado intermédio 

recomenda-se a realização de ensaios de TD e DP ao cabo de onde a amostra foi retirada para que se 

apresente uma conclusão mais fundamentada para uma manutenção adequada por forma a não 

prejudicar a continuidade do serviço. 
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Capítulo 5 - Conclusão 
 

Esta dissertação teve como principal enfoque a análise dos resultados obtidos através da 

aplicação de diversos métodos de diagnóstico para que fosse tomada uma decisão de intervenção por 

forma a garantir um serviço mais eficaz para o cliente, bem como uma otimização de recursos. Desta 

forma foi conseguido um maior conhecimento sobre o tema, tanto a nível teórico como prático. Para 

uma maior perceção do tema dividiu-se a dissertação em três partes principais (Problemas, Métodos 

de Ensaio e Diagnóstico e Resultados Experimentais).   

Para que seja possível esta otimização foi necessário um conhecimento prévio dos problemas 

que podem degradar os cabos. Este estudo foi conseguido através da leitura de artigos científicos 

especializados constituindo este tema a primeira parte da dissertação.  

A segunda parte contempla os métodos para a deteção e localização de defeitos, tando os 

mais utilizados como um inovador. O estudo destes métodos de diagnóstico foi conseguido através da 

revisão bibliográfica de artigo científicos e normas IEC, destacando-se as normas IEC 60502 e 60885-

3. 

Na terceira parte, que contém o principal objetivo da dissertação, foram analisados os dados 

obtidos tendo em conta os critérios apresentados tanto pelos fabricantes dos aparelhos utilizados para 

realização dos ensaios como de outros autores, por exemplo o caso da análise dos resultados obtidos 

através da Espectrometria no Domínio da Frequência. Após esta análise são apresentadas conclusões 

dessa análise e sugestões de intervenção, que pode ser no sentido da manutenção ou da substituição 

do cabo. 

Como trabalho futuro sugere-se um maior aprofundar de conhecimentos ao nível de métodos 

e ensaios que possam ser realizados on-line, isto é, realizar uma monitorização constante dos vários 

parâmetros relacionados com a degradação da isolação do cabo sem que seja necessária a 

intervenção de um operador. Este facto pode ser determinante numa maior qualidade do serviço bem 

como de gestão de recursos humanos e económicos, pois permite uma manutenção preventiva por 

forma a reduzir ao máximo a interrupção de serviço bem como uma intervenção rápida no caso de ser 

necessária a reparação ou substituição do cabo. 
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Anexo II 
 

Circuito TD3 
 
 

Tabela 40 - Valores de TD e de Capacidade das fases L1, L2 e L3 

 L1 L2 L3 

TD [10-3] 

Ensaio Tensão [kV] 
5,7 8,6 11,4 5,7 8,6 11,4 5,7 8,6 11,4 

1º 0,76 0,88 1,33 0,51 0,55 0,59 0,54 0,56 0,62 
2º 0,76 0,88 1,31 0,51 0,55 0,60 0,54 0,56 0,62 
3º 0,75 0,88 1,31 0,51 0,56 0,60 0,54 0,56 0,62 
4º 0,76 0,88 1,30 0,51 0,56 0,60 0,54 0,56 0,62 
5º 0,75 0,89 1,31 0,51 0,56 0,60 0,54 0,56 0,62 
6º 0,75 0,89 1,31 0,51 0,55 0,60 0,54 0,56 0,62 
7º 0,76 0,90 1,32 0,51 0,55 0,61 0,54 0,56 0,62 
8º 0,76 0,90 1,32 0,51 0,55 0,61 0,54 0,57 0,62 

Média 0,7563 0,8875 1,3138 0,5100 0,5538 0,6013 0,5400 0,5613 0,6200 
Capacidade [nF] 133,9 134,6 134,3 133,9 134,7 134,3 136,6 137,2 136,9 

 
 

  
a) b) 

Figura 35 - Gráficos Síntese do Circuito TD3 
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Circuito TD4 
 

Tabela 41 - Valores de TD e de Capacidade das fases L1, L2 e L3 

 L1 L2 L3 

TD [10-3] 

Ensaio Tensão [kV] 
8,8 13,0 17,2 8,8 13,0 17,1 8,8 13,0 17,2 

1º 130,93 174,81 214,85 139,85 200,89 253,19 134,52 187,85 221,71 
2º 130,32 174,25 214,49 139,17 199,54 251,97 134,35 187,65 220,11 
3º 130,23 173,45 213,93 138,39 198,69 250,77 134,22 187,07 219,17 
4º 130,02 172,95 213,49 137,95 198,74 249,37 134,00 186,37 217,54 
5º 130,00 173,03 213,50 137,89 198,32 249,55 133,91 186,51 217,79 
6º 129,80 172,70 213,25 137,39 197,35 248,39 133,59 185,89 216,67 
7º 129,38 172,39 213,05 136,85 196,08 247,51 133,22 185,32 215,76 
8º 128,90 172,01 212,91 136,34 194,97 246,61 132,92 184,77 215,02 

Média 129,9475 173,1988 213,6838 137,9788 198,0725 249,6700 133,8413 186,4288 217,9713 
Capacidade [nF] 336,9 335,4 339,3 347,7 347,7 353,4 344,7 343,9 347,7 

 
 
 
 

  
a) b) 

Figura 36 - Gráficos Síntese do Circuito TD4 
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Circuito TD5 
 

Tabela 42 - Valores de TD e de Capacidade das fases L1, L2 e L3 

 L1 L2 L3 

TD [10-3] 

Ensaio Tensão [kV] 
8,8 13,0 17,1 8,8 13,0 17,0 8,8 12,9 16,9 

1º 160,70 218,76 266,84 184,72 260,61 314,19 180,23 276,97 372,94 
2º 160,53 218,30 266,68 183,85 259,94 312,33 178,71 275,75 372,90 
3º 160,20 218,06 266,49 183,19 259,32 310,53 177,12 274,93 370,69 
4º 159,91 217,91 265,96 182,65 258,83 308,85 175,72 273,70 368,67 
5º 159,92 217,86 266,12 182,62 258,74 308,93 175,76 273,62 368,31 
6º 159,66 217,57 265,94 182,02 258,14 307,57 174,50 272,21 365,79 
7º 159,37 217,26 265,75 181,42 257,51 306,17 173,23 270,68 364,79 
8º 149,09 216,89 265,37 180,90 257,00 304,99 172,00 269,44 363,07 

Média 158,6725 217,8263 266,1438 182,6713 258,7613 309,1950 175,9088 273,4125 368,3950 
Capacidade [nF] 258,0 267,1 268,1 258,4 269,0 270,5 260,3 273,5 280,1 

 
 
 
 

  
a) b) 

Figura 37 - Gráficos Síntese do Circuito TD5 
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Circuito TD6 
 

Tabela 43 - Valores de TD e de Capacidade das fases L1, L2 e L3 

 L1 L2 L3 

TD [10-3] 

Ensaio Tensão [kV] 
8,8 13,1 17,4 8,8 13,1 17,4 8,8 13,1 17,4 

1º 1,31 1,42 1,47 1,81 1,96 2,12 1,63 1,80 1,96 
2º 1,31 1,41 1,47 1,80 1,97 2,10 1,62 1,79 1,96 
3º 1,32 1,42 1,47 1,80 2,01 2,12 1,63 1,79 1,96 
4º 1,31 1,42 1,49 1,82 2,00 2,12 1,63 1,79 1,97 
5º 1,32 1,42 1,48 1,81 2,00 2,12 1,63 1,79 1,97 
6º 1,32 1,42 1,47 1,80 1,99 2,11 1,63 1,79 1,97 
7º 1,32 1,42 1,47 1,80 1,98 2,12 1,62 1,79 1,97 
8º 1,32 1,42 1,46 1,79 1,98 2,12 1,62 1,79 1,96 

Média 1,3163 1,4188 1,4725 1,8038 1,9863 2,1163 1,6263 1,7913 1,9650 
Capacidade [nF] 252,2 260,4 259,6 246,8 254,4 253,6 254,8 262,6 261,9 

 
 
 
 

  
a) b) 

Figura 38 - Gráficos Síntese do Circuito TD6 
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Circuito TD7 
 

Tabela 44 - Valores de TD e de Capacidade das fases L1, L2 e L3 

 L1 L2 L3 

TD [10-3] 

Ensaio Tensão [kV] 
8,8 13,1 17,4 8,8 13,1 17,4 8,8 13,1 17,4 

1º 1,04 1,16 1,22 1,22 1,30 1,33 0,92 1,02 1,12 
2º 1,04 1,15 1,22 1,21 1,29 1,33 0,92 1,02 1,11 
3º 1,05 1,15 1,24 1,21 1,28 1,33 0,92 1,02 1,11 
4º 1,04 1,14 1,25 1,22 1,28 1,33 0,93 1,02 1,11 
5º 1,05 1,15 1,24 1,22 1,28 1,33 0,93 1,03 1,11 
6º 1,05 1,15 1,24 1,22 1,28 1,34 0,93 1,03 1,11 
7º 1,06 1,15 1,24 1,22 1,28 1,34 0,93 1,04 1,11 
8º 1,06 1,14 1,24 1,22 1,28 1,34 0,93 1,04 1,12 

Média 1,0488 1,1488 1,2363 1,2175 1,2838 1,3338 0,9263 1,0275 1,1125 
Capacidade [nF] 247,4 255,3 254,6 257,1 265,2 264,5 250,0 257,8 257,0 

 
 
 
 

  
a) b) 

Figura 39 - Gráficos Síntese do Circuito TD7 
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Circuito TD11 
 

Tabela 45 - Valores de TD e de Capacidade das fases L1, L2 e L3 

 L1 L2 L3 

TD [10-3] 

Ensaio Tensão [kV] 
17,3 25,8 34,4 17,3 25,8 34,4 17,3 25,8 34,4 

1º 1,05 4,23 8,98 1,09 3,18 8,20 0,45 1,92 5,79 
2º 1,03 4,21 8,90 1,09 3,11 8,22 0,44 1,92 5,79 
3º 1,02 4,19 9,12 1,09 3,07 8,18 0,44 2,00 5,70 
4º 1,01 4,15 9,05 1,07 3,11 8,14 0,44 1,95 5,75 
5º 1,01 4,17 9,12 1,07 3,09 8,12 0,44 1,96 5,71 
6º 1,01 4,16 9,17 1,06 3,11 8,06 0,44 1,93 5,68 
7º 1,00 4,16 9,12 1,06 3,12 7,99 0,44 1,91 5,61 
8º 1,00 4,15 9,06 1,05 3,13 7,95 0,44 1,88 5,57 

Média 1,0163 4,1775 9,0650 1,0725 3,1150 8,1075 0,4413 1,9338 5,7000 
Capacidade [nF] 88,6 91,5 91,7 88,5 91,4 91,6 87,8 90,7 90,8 

 
 
 
 

  
a) b) 

Figura 40 - Gráficos Síntese do Circuito TD11 
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Circuito TD13 
 

Tabela 46 - Valores de TD e de Capacidade das fases L1, L2 e L3 

 L1 L2 L3 

TD [10-3] 

Ensaio Tensão [kV] 
8,7 13,1 17,4 8,7 13,1 17,4 8,7 13,1 17,4 

1º 0,30 0,31 0,33 0,21 0,22 0,23 0,21 0,22 0,22 
2º 0,31 0,31 0,32 0,22 0,22 0,23 0,22 0,22 0,22 
3º 0,30 0,32 0,33 0,22 0,22 0,24 0,21 0,22 0,22 
4º 0,31 0,31 0,32 0,20 0,22 0,23 0,21 0,22 0,22 
5º 0,30 0,32 0,32 0,21 0,22 0,23 0,21 0,22 0,22 
6º 0,30 0,31 0,32 0,21 0,22 0,23 0,21 0,22 0,22 
7º 0,30 0,31 0,32 0,21 0,22 0,23 0,21 0,22 0,22 
8º 0,30 0,31 0,32 0,21 0,22 0,23 0,21 0,22 0,22 

Média 0,3025 0,3125 0,3225 0,2113 0,2200 0,2313 0,2113 0,2200 0,2200 
Capacidade [nF] 53,0 52,5 52,9 53,0 54,5 52,9 53,0 52,5 52,9 

 
 
 
 

  
a) b) 

Figura 41 - Gráficos Síntese do Circuito TD13 
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Circuito TD14 
 

Tabela 47 - Valores de TD e de Capacidade das fases L1, L2 e L3 

 L1 L2 L3 

TD [10-3] 

Ensaio Tensão [kV] 
8,8 13,1 17,4 8,8 13,1 17,4 8,8 13,1 17,4 

1º 0,26 0,31 0,47 0,27 0,32 0,54 0,24 0,40 0,92 
2º 0,26 0,31 0,43 0,26 0,32 0,53 0,24 0,40 0,88 
3º 0,26 0,31 0,41 0,27 0,31 0,53 0,24 0,42 0,88 
4º 0,26 0,31 0,40 0,27 0,32 0,54 0,24 0,41 0,87 
5º 0,26 0,30 0,41 0,27 0,31 0,54 0,24 0,41 0,89 
6º 0,26 0,30 0,40 0,27 0,31 0,56 0,24 0,42 0,89 
7º 0,26 0,30 0,41 0,27 0,32 0,56 0,24 0,42 0,87 
8º 0,26 0,30 0,40 0,27 0,32 0,55 0,24 0,43 0,88 

Média 0,2600 0,3050 0,4163 0,2688 0,3163 0,5438 0,2400 0,4138 0,8850 
Capacidade [nF] 71,0 71,1 71,3 69,6 69,7 70,0 71,2 71,3 71,6 

 
 
 
 

  
a) b) 

Figura 42 - Gráficos Síntese do Circuito TD14 


