
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FILTROS DE ENERGIA  
ELÉTRICA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E 

DISTORÇÕES HARMÔNICA 
 
 
 

ANÁLISE DE EFICÁCIA DA EMPRESA  
HORTIFRUTI MIRANTE 

 
 

 
 

DEPARTAMENTO TÉCNICO: MARCELO MORAIS 
 
 

08/FEVEREIRO/2019 
 

ESTA ANÁLISE TEM POR OBJETIVO VERIFICAR A FUNCIONABILIDADE DOS EQUIPAMENTOS 



          redumax@redumax.com.br / www.redumax.com.br 

 

 

A Redumax energia é uma empresa que se dedica especialmente a 
QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA. 

Trabalhamos para evitar os desperdícios; porque a energia deve ser 
canalizada para gerar resultados positivos, evitar o impacto com a 
natureza. 

O consumo de energia elétrica é atualmente uma variável de grande 
importância na composição do custo de qualquer empresa, porém, fatores 
externos têm contribuído para apontar um consumo acima do real na 
fatura de energia. A REDUMAX ENERGIA® comercializa uma linha de 
equipamentos que possibilita usar a melhor energia possível na sua 
empresa. 

Somos especializados em oferecer soluções em energia elétrica para as 
empresas que buscam inovar e antecipar-se no tempo.  

Atuamos há dezoito anos no mercado e com inúmeras empresas em nossa 
carteira de clientes nos mais variáveis segmentos com excelentes 
resultados. 

Após uma criteriosa análise do sistema elétrico oferecemos as melhores e 
mais modernas soluções ecologicamente corretas, segurança e redução 
do custo de manutenção do seu patrimônio. 

Dentro destes princípios, descrevemos nossa principal atividade na 
qualidade da energia elétrica. Atualizamo-nos constantemente com a 
modernização que move o mundo.  

 

 

 

 

INSTALADOS COM COMPARATIVOS EM TEMPO REAL.  
NOSSA EMPRESA 
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I. OBJETIVO DA ANÁLISE 
 

 

Este relatório técnico tem por objetivo analisar a qualidade de 
energia referente à medição das grandezas elétricas junto aos 
pontos de instalação na empresa HORTIFRUTI MIRANTE, com 
REDUMAX ENERGIA, ativo e inativo. 

 

O resultado deste relatório irá gerar informações importantes de 
comparação do uso de nossos filtros.  

 

 

MEDIÇÃO FOI REALIZADA NO SEGUINTE PONTO: 

 
Quadro Geral  
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II. METODOLOGIA APLICADA NA ANÁLISE 
 

Este relatório comprova a eficácia dos Filtros Redumax na 

melhoria da qualidade e redução do consumo de energia elétrica 

em W/h na empresa HORTIFRUTI MIRANTE, no dia 08 de 

fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

1. Medição das grandezas 
elétricas com o analisador ET 
5000 – Minipa. 

Foi instalado o analisador de 

energia elétrica ET 5000 Minipa na 

saída da alimentação nas principais 

cargas instaladas. Assim, os dados 

levantados por esse método, 

mostram a redução do consumo em 

W/h após a instalação dos filtros. 

Foram efetuadas medições 

das harmônicas de corrente e 

consumo em Wh em períodos de 5 

em 5 segundos com os Filtros 

Redumax Energia todos inativos e 

depois, no mesmo intervalo de 

tempo, com os filtros ativados. 

 

 



          redumax@redumax.com.br / www.redumax.com.br 

III. DISTORÇÕES HARMÔNICAS NA REDE ELÉTRICA 
 
 
1. O QUE É DISTORÇÃO HARMÔNICA 

Trata-se de uma componente senoidal da tensão ou corrente 
alternada, com a frequência igual a um múltiplo da frequência 
fundamental. Estas quando injetadas no sistema elétrico causam 
diversos fenômenos que afetam o fornecimento de energia, 
tanto na qualidade da energia como na operação da 
concessionária e do próprio consumidor. 

Quem gera essas distorções são os próprios equipamentos no 
instante do chaveamento (liga/desliga). No acionamento de 
motores inversores, capacitores ou iluminação existe uma 
corrente de curto-circuito num intervalo de milésimos de 
segundos fazendo com que todo o sistema seja afetado pelo 
sinal gerado naquele instante, pois eleva a tensão, a corrente e 
deforma a frequência.  Estes distúrbios propagam-se por todo o 
circuito elétrico até chegar a uma impedância baixa que neste 
caso é o REDUMAX que suga este sinal e manda para o 
aterramento. 

 

1.2. IMPACTOS ECONÔMICOS 

A corrente harmônica acarreta perdas suplementares de 
energia, causando desde danos aos componentes eletrônicos até 
a parada do equipamento. A seguir estão algumas consequências 
da circulação dessas distorções por equipamentos e na rede: 
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Equipamentos e efeitos provocados pelas harmônicas 

Equipamento Dano causado por harmônicas 

 

MÁQUINAS SÍNCRONIZADAS 

 

MAIOR NÍVEL DE PERDAS, RISCO DE SATURAÇÃO NA PRESENÇA DE 
HARMÔNICAS PARES 

 

TRANSFORMADORES 

 

MAIOR NÍVEL DE AQUECIMENTO, PARTICULARMENTE NAS GAIOLAS DUPLAS 
OU NAS RANHURAS PROFUNDAS, TORQUES PULSANTES 

 

CABOS 

 

MAIOR PERDA OHMICA OU DIELÁTICAS, AQUECIMENTO, FUGA, ETC. 

 

COMPUTADORES 

 

PROBLEMAS COMO POR EX. TORQUES PULSANTES NOS ACIONAMENTOS 
DAS UNIDADES DE MEMÓRIA 

 

PONTES RETIFICADORAS 

 

 

DISTORÇÃO DA FORMA DE ONDA 

 

RELES DE 
TELECOMANDO A 
175Hz 

 

DESARME IMPREVISTO 

 

MEDIDORES DE ENERGIA A 
INDUÇÃO 

 

PRECISÃO NÃO CONFIÁVEL 

 

CAPACITORES DE POTÊNCIA 

 

MAIOR NÍVEL DE AQUECIMENTO; PERDA DE VIDA ÚTIL 
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IV. PERÍODO ANALISADO DE GRANDEZAS ELÉTRICAS 
 

 

• Medição das grandezas elétricas com o analisador 
MINIPA - ET 5000. 

 

Após a instalação dos filtros, foi instalado o analisador 

na saída da alimentação do disjuntor geral de distribuição 

durante o período de análise, foram considerados os 

resultados efetuados nos seguintes intervalos de tempo: 

 

• Filtros Ativos : 14h51min até 15h05min com medições de 5 

em 5 segundos 

• Filtros Inativos : 15h18min até 15h32min com medições de 

5 em 5 segundos 
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V. ANÁLISE DO FILTRO ATIVO/INATIVO SOBRE 
HARMÔNICA DE CORRENTE 

 

GRÁFICOS DE HARMÔNICA DE CORRENTE  

 

- O percentual: 

 

Gráfico de harmônicas com filtro ativo  

3°, 5°, 7° Ordem. 

Gráfico de harmônicas com filtro inativo  

3°, 5°, 7° Ordem. 

 

Análise   /   Arquivo: ATIVO.HED

2.35
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Análise   /   Arquivo: INATIVO.HED

2.60

4.79
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9.18

11.37

13.56

08/02/19  15:18:00 08/02/19  15:34:55Resoluç ão  1  : 1

thdI1 Méd () thdI2 Méd () thdI3 Méd ()  

CONCLUSÃO HARMÔNICA DE CORRENTE 

  INATIVO ATIVO CONCLUSÃO (%) 

3° Ordem 
4,688644068 1,168531073 

Redução de 
75,08 

5° Ordem 
5,810621469 1,446497175 

Redução de 
75,11 

7° Ordem 
4,222372881 1,646666667 

Redução de 
61,00 

  Média de Redução  Média de  70,39 
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VI. ANÁLISE DO FILTRO ATIVO/INATIVO SOBRE 
HARMÔNICA DE TENSÃO 

 

GRÁFICOS DE HARMÔNICA DE TENSÃO  

 

- O percentual: 

 

Gráfico de harmônicas com filtro ativo  

3°, 5°, 7° Ordem. 

Gráfico de harmônicas com filtro inativo  

3°, 5°, 7° Ordem. 

 

Anál is e   /   Arquiv o: ATIVO.HED
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Anális e   /   Arquiv o: INATIVO.HED

1.02

1.25

1.48

1.70

1.93

2.16

08/02/19  15:18:00 08/02/19  15:34:55Resolução  1 : 1

thdV1 Méd () thdV2 Méd () thdV3 Méd ()  

CONCLUSÃO HARMÔNICA DE TENSÃO 

  INATIVO ATIVO CONCLUSÃO (%) 

3° Ordem 
4,443785311 1,247288136 

Redução de 
71,93 

5° Ordem 
5,454293785 1,475762712 

Redução de 
72,94 

7° Ordem 
4,424350282 1,658474576 

Redução de 
62,51 

  Média de Redução  Média de  69,13 
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VII. PROBLEMAS NA ENERGIA ELÉTRICA INTERFERINDO 
NA POTÊNCIA 
 
 
Entendem-se como problemas com qualidade de energia, 

qualquer distúrbio ou manifestação nas formas de ondas de 
tensão ou de corrente, ou níveis de tensão, que possam provocar 
insuficiência, falhas de funcionamento, ou perda de 
propriedades nos equipamentos do sistema elétrico. 

De forma geral, qualquer distúrbio em algum dos 
parâmetros citados considera-se um problema com a qualidade 
de energia. 

Define-se qualidade de energia elétrica a disponibilidade de 
energia elétrica com forma de onda senoidal pura, sem qualquer 
tipo de alteração em sua amplitude ou forma, fluindo de uma 
fonte de potencia ilimitada. 

Este filtro garante a entrada de energia elétrica de melhor 
qualidade, aumenta o rendimento da carga indutiva dos motores 
e funcionamento dos equipamentos eletro-eletrônicos 
instalados, resultando desta forma um consumo de energia mais 
homogêneo, reduzindo assim uma queima excessiva de placas 
ou circuitos eletrônicos, motores, lâmpadas, e envelhecimento 
pré-maturo de cabos e contactoras. 

Os filtros de energia elétrica se instalados conforme a 
vendedora, esta garante uma redução mínima de 5% em kW/h e 
redução nos níveis de ruídos e assim um ganho na vida útil dos 
equipamentos. 

Vejamos por meio de análise o desempenho dos filtros 
instalados na empresa: 
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VIII. ANÁLISE DO FILTRO ATIVO / INATIVO SOBRE 
POTÊNCIA 

 

GRÁFICOS DE POTÊNCIA EM W/h  

 

 

No período medido, foram encontrados os seguintes 
valores de consumo de energia elétrica em W/h. 

 

 

 

 

 

Gráfico de potência com filtro ativo  Gráfico de potência com filtro inativo  

 

Análise   /   Arquivo: ATIVO.HED

0

89.87

179.74

269.61

359.48

449.35

08/02/19  14:51:00 08/02/19  15:07:55Resolução  1 :  1

Pt/E+ Méd (W) Pt/E+ Eng (Wh)  

 

Aná lise   /   Arquivo: INATIVO.HED

0

61.66

123.32

184.98

246.65

308.31

08/02/19  15:18:00 08/02/19  15:34:55Resolução  1 : 1

Pt/E+ Méd (W)  

Avaliação do Consumo Ativo (W/h). 

Período INATIVO Período ATIVO Redução 

2055673,52 1779669,47 13,43 % 
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IX. CONCLUSÃO GERAL 
 

 

Primeiramente, verificando os valores de potência 

ativa pode-se concluir que os equipamentos que estavam 

operando durante o período da medição, com e sem os 

filtros, podem ser considerados os mesmos para fim de 

consumo. Este relato é importante para ficar claro que às 

cargas medidas quando foram realizadas as medições com 

e sem o filtro, sejam as mais próximas o possível. Assim, 

os filtros da Redumax Energia têm resultados melhores nos 

circuitos desses motores e equipamentos eletrônicos 

instalados na empresa demonstrados abaixo: 

 pela redução de 70,39 % nas harmônicas de corrente e 
69,13 % nas harmônicas de tensão e uma redução de 
13,43 % W/h,  
 


