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Rebobinagem Otimizada

Monitorização & Otimização de Motores Elétricos de Indução

Possibilita um acompanhamento continuo

Promove a reutilização, economia circular e reduz o investimento



Mais do que nunca, a eficiência
energética de uma industria tem de ser
levada em conta, tanto a nível financeiro
como ambiental. Um dos focos deste
sistema são os motores elétricos de
indução trifásicos superdimensionados.

Nesse sentido, a OptiSigma foi fundada
com o objetivo de responder às
necessidades e desafios nos setores da
energia e do ambiente, oferecendo
soluções avançadas e inovadoras para
poupança, monitorização de energia e
redução de investimento.

Após coleta e analise dos dados coletados
irá ser elaborado o projeto de
rebobinagem otimizada para o(s)
motor(es) monitorados. Este projeto será
feita pelo nosso software próprio,
BobiSoft.
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Após identificar as necessidades de
maximização energética, esses
dispositivos são monitorizados por um
determinado período pelo nosso
dispositivo InMonitor, dispositivo de
monitorização e comunicação online, em
tempo real.

Após a Rebobinagem Otimizada executada
e o motor voltar a operar, continuará a ser
monitorado, demonstrando a eficiência
obtida, podendo ainda este(s) ser(em)
monitorado(s) de forma continua, ajudando
assim em futura manutenção preditiva
assim como na identificação de falhas
através do envio automático de vários tipos
de alertas e obtenção de relatórios.
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• Os motores de indução trifásicos são rebobinados cerca de 3-4 vezes ao longo do seu tempo de vida útil;
• A reparação dos motores é mais competitiva, mas também mais exigente, para os motores de alto rendimento;
• Com muita frequência, são identificados erros sistemáticos no reprojeto dos enrolamentos dos motores de 

indução;
• O tempo de otimização do projeto de um enrolamento é tipicamente longo;
• Tipicamente, há falta de organização e precisão na informação técnica associada aos projetos de enrolamentos;
• É difícil enviar/receber projetos de enrolamentos de forma eletrónica (p. ex., por e-mail);
• É difícil ter acesso a dados de referência relativos ao projeto dos motores (p. ex., densidade de corrente, indução 

magnética, etc.);
• Tipicamente, o estado núcleo ferromagnético estatórico não é avaliado durante o processo de rebobinagem;
• Na maioria dos casos, não é facultado aos utilizadores de motores um relatório técnica da reparação por parte 

do reparador/rebobinador.
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Alguns factos que deve saber acerca da rebobinagem de motores:

Caso de Estudo – Caso de Estudo

Serviço avançado de manutenção de motores de indução trifásicos –
Rebobinagem Otimizada – PORTUGAL, ABRIL, 2022



Caso de Estudo – Tempo de Retorno do Investimento (TRI):
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Caso de Estudo – Cálculo das Poupanças Anuais:

Valores Médios Antes Depois Variação

P (W) 2625,5 1.643,9 -37,4%
Q (var) 3796,6 1.766,2 -53,5%

S (VA) 4691,1 2.468,0 -47,4%
PF 0,55 0,64 15,7%

I (A) 6,77 3,52 -47,9%

U (V) 397,3 399,8 0,6%

Unidades Antes Depois Diferença

h/ano 8.000 8.000 0,0
€/kWh 0.1 0.1 0,0

kWh/ano 21.004,2 13.151,2 -7.852,9

€/ano 2.100,4 1.315,1 -785,3

• O custo de uma rebobinagem de um motor de 5.5 kW ronda os 250 €.

• O custo de um InMonitor de 6 canais ronda os 600 € (1 InMonitor de 6 canais permite monitorizar 2
MITs).

• Neste caso em particular, mesmo só considerando a redução do valor médio da potência ativa
(37.4%), assumindo 8000 h/ano e 0.1 €/kWh, a poupança anual ronda os 750 €.

• O projeto do enrolamento poderá ter um custo de aproximadamente 100 €.

• Considerando metade do valor do InMonitor de 6 canais, o custo da rebobinagem e o custo do
projeto do enrolamento, o investimento é de 650 €, conduzindo a um TRI inferior a 1 ano.

• Assumindo que o investimento no InMonitor servirá também para outros propósitos, como por
exemplo, a monitorização permanente para implementação de estratégias de manutenção preventiva
e preditiva, pode-se, eventualmente excluir esse investimento da análise económica.

• Se o MIT avariar e necessitar de ser rebobinado, o custo da rebobinagem pode ser excluído do
investimento uma vez que se torna uma despesa inevitável, independentemente de ser realizado ou
não um projeto otimizado do enrolamento.

• De notar que, em média, os MITs são reparados/rebobinados 3-4 vezes ao longo do seu tempo de
vida útil, que varia entre 12 e 30 anos, sendo tanto mais longo quanto maior for a sua potência
nominal.

• Se, neste caso, a OptiSigma oferecesse um custo de 1000 € pelo serviço completo ao cliente,
incluindo a instalação do InMonitor durante 2 anos e o serviço de rebobinagem (serviço
subcontratado), ainda assim seria uma medida muito atrativa, com um TRI inferior a 1.5 anos.


