
 

 

 

 

 

 

O QUE SÃO PICOS DE TENSÃO E AS PERDAS QUE PODEM TRAZER A 
SUA INDÚSTRIA OU EMPRESA 

 

 

O que é um pico de Tensão? 

Aumento de voltagem instantâneo. Normalmente causado por um raio que caiu 
próximo a sua instalação ou pela própria companhia de energia elétrica, 
quando esta retorna com o fornecimento após interrupção de energia. 
Um pico de energia pode penetrar em equipamentos elétricos e eletrônicos 
através da linha de energia elétrica AC e danificar ou destruir completamente 
seus equipamentos e componentes. 

O que pode acontecer? 

Danos catastróficos ao equipamento, produção parada, prejuízos com 
manutenção e possíveis acidentes de trabalho por queima ou descarga 
elétrica. 

Curtos picos e incêndios; 
 
Não utilizar UMA PROTEÇÃO por exemplo, pode passar pico ou curtos 
circuitos ao ponto de chama e ocasionar um incêndio em sua indústria ou 
empresa. Isso pode acontecer, inclusive, quando há picos de energia 
constantes - bem comuns no Brasil (pais com maior incidência de raios do 
mundo, 50 milhões registrados por ano) - o que gera um surto de tensão. "Isso 
é uma das possibilidades que podem ter gerado o incêndio no CT do 
Flamengo, já que sobreviventes relataram que estava acontecendo picos de 
energia antes do incidente", alerta. 
 
 

 

Solução 

Filtro de linha REDUMAX: possuem em sua construção sistema que 
possibilita o desvio para o aterramento dos picos de energia elétrica e surtos, 
evitando a queima de equipamentos, hora maquina parada e possíveis 
acidentes de trabalho causados por descarga atmosférica e picos de energia. 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

HARMÔNICAS E PREJUÍZOS CAUSADOS A REDE ELÉTRICA E 
EQUIPAMENTOS 

 
 
O aumento de tensão na rede causado pela distorção harmônica acelera a 
fadiga dos motores e as isolações de fios e cabos, o que pode ocasionar 
queimas, falhas e desligamentos. Adicionalmente, as harmônicas aumentam a 
corrente RMS (devido a ressonância série), causando elevação nas 
temperaturas de operação de diversos equipamentos e diminuição de sua vida 
útil. 
 
Essas ondas de frequência superior a fundamental, causam vários danos ao 
sistema, entre os quais podemos destacar: 
 
Aumento das perdas nos estatores e rotores de máquinas rotativas, causando 
superaquecimento danoso às máquinas e paradas súbitas. 
 
O fluxo de harmônicas nos elementos de ligação de uma rede leva a perdas 
adicionais causadas pelo aumento do valor RMS da corrente (maior consumo), 
 Além do surgimento de quedas de tensão harmônicas nas várias impedâncias 
do circuito. No caso dos cabos há um aumento de fadiga dos dielétricos, 
diminuindo sua vida útil e aumentando os custos de manutenção. O aumento 
das perdas e o desgaste precoce das isolações também iram afetar os 
transformadores do sistema elétrico. 
 
Distorção das características de atuação de relés de proteção, deixando passar 
picos surtos desapercebidos. 
 
Aumento do erro em instrumentos de medição de energia, que estão calibrados 
para medir ondas senoidais puras, gerando maior consumo de energia. 
Interferência em equipamentos de comunicação, aquecimento em reatores de 
lâmpadas fluorescentes, interferência na operação de computadores e em 
equipamentos para variação de velocidade de motores, etc. 
 
Aparecimento de ressonâncias entre capacitores para correção de fator de 
potência e o restante do sistema, causando sobretensões e sobrecorrentes que 
podem causar sérios danos ao sistema. 
 
 
Solução; 
Filtros de harmônica REDUMAX, corrige as harmônicas na própria linha 
evitando a fadiga em motores, fios e cabos, não deixando o aumento do valor 
RMS da corrente, também fazendo com que os relés de proteção atuem de 
forma precisa. 
 

 


