
¿Que são e que danos produzem as sobretensões?  
 
 
 
 

As sobretensões transitórias são um aumento de voltajem, 
de muita curta duração, medida entre dois condutores, ou 
entre condutor e terra. 
Podem dever-se a descargas eléctricas atmosféricas (raios) 
ou a processos de comutação ou de avarias (contacto à 
terra ou curto-circuito). 
 
Ainda que as sobretensões tenham existido desde a mesma 
altura do aparecimento das redes eléctricas, actualmente a 
necessidade de protecção é muito maior, já que a 
tecnología evoluiu fazendo os componentes electrónicos 
cada vez mais pequenos e sensiveis às perturbações 
electromagnéticas. 

 
Componentes electrónicos (das válvulas à nano-tecnologia) 

 

 
O efeito das correntes conduzidas ou induzidas devidas às descargas eléctricas 
atmosféricas (ainda que se tratem de raios afastados ou entre nuvens), ou devido às 
comutações de maquinas mais pesadas (que causam sobretensões similares às produzidas 
pelos raios) pode ser devastador sobre os equipamentos electrónicos e as instalações 
eléctricas. 
 
As descargas atmosféricas produzem picos de tensão no sinal, muito intensos mas de muito 
curta duração. A corrente associada ao impacto directo de um raio pode alcançar mais de 



100kA, com o que inclusive seus efeitos secundários levam associadas correntes capazes 
de causar grandes danos nas linhas e equipamentos nos quais entram. 
 
A maior parte dos sistemas eléctricos estão dotados de medidas de segurança para evitar curto-
circuitos e descargas  eléctricas nas pessoas. Os quadros eléctricos podem dispor de protecções, 
como os interruptores automáticos, magnetotérmicos e diferenciais, que protegem a instalação 
contra deficiências na linha. No entanto, os elementos de protecção convencionais não são capazes 
de evitar as consequências das sobretensões transitórias, já que sua activação é muito mais lenta 
que o pico de tensão que se produz. 
 
Um caso particular é o das UPS’s (Unidadesde alimentação Ininterrupta). Estes elementos 
asseguram a ininterrupta alimentação dos equipamentos que ficam ligados a ele a pesar de uma 
falha na alimentação eléctrica. A maioria destes equipamentos também incluem a prestação de 
estabilizador de tensão, que assegura uma ininterrupta alimentação estável perante variações de 
uns ±15% da tensão nominal. No entanto, são equipamentos que, perante veriações transitórias de 
tensão, sofrem muitos danos por serem elementos muito sofisticados com tecnologia de 
microprocessador e, portanto, muito sensiveis a estas sobretensões. 
 
Os dispositivos de protecção contra sobretensões são complementares às protecções citadas 
anteriormente. 
Permanecem inactivos com pequenas deformações no sinal e com sobrecargas na rede. No entanto, 
respondem em nanosegundos aos picos de tensões transitórias e são capazes de conduzir à terra a 
corrente do raio (principal ou secundária), salvaguardando os equipamentos conectados. 

 
 

Consequências das sobretensões 
 

As sobretensões transitórias mais comuns são as devidas a 
comutações de máquinas. No entanto as mais destructivas 
são as devidas a descargas atmosféricas. 
 
Os efeitos destas sobretensões vão desde a simples interrupção momentânea do trabalho à 
destruição total dum equipamento ou instalação: 
 
DISRUPÇÃO 
Interrupção das operações de  sistemas, perda  corrupção de dados, falhas inexplicáveis nos 
computadores,... 
 
DEGRADAÇÃO 
Uma exposição a sobretensões transitórias degradará, sem que o utilizador o perceba, os 
componentes electrónicos e os circuitos, reduzindo a vida efectiva dos equipamentos e aumentando 
as possibilidades de falhas. 
 
DANOS 
As sobretensões transitórias de grande magnitude podem danificar componentes, placas de 
circuitos, etc. Chegando inclusive a queimar-las, pudendo provocar a destruição do equipamento e a 
instalação eléctrica, assim como muito provavelmente a ser foco de un incêndio. Afectam em maior 
grau os equipamentos electrónicos, informáticos e de telecomunicações. 
 
Todos estos efeitos implicam perdas económicas perla reposição dos elementos danificados, assim 
como o custo indirecto da ruptura dos processos productivos. 
 
Além disso, estes efeitos podem implicar risco para as pessoas que terá que se evitar segundo a Lei 
de Prevenção de Riscos Laborais: 



 
Disposições mínimas de segurança e saúde para a utilização pelos trabalhadores das instalações e 
equipamentos de trabalho. R.D. 1215/97. Anexo II, ponto 12: “Qualquer instalação ou máquina 
utilizada para o trabalho, e que possam ser alcançadas por raios, deberão estar protegidas contra 
seus efeitos por dispositivos ou medidas adequadas.” 
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