
PROJETOS ELÉTRICOS 

INDUSTRIAIS 
PROTEÇÃO EM INSTALAÇÕES - DIMENSIONAMENTO 



Prescrições da NBR 5410 

• Proteção contra choques elétricos;

• Proteção contra efeitos térmicos;

• Proteção contra sobrecorrentes;

• Proteção contra sobretensões.
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Definições 
• Corrente nominal (In)

– Valor eficaz que o dispositivo é capaz de conduzir

indefinidamente, sem que a temperatura exceda os limites

especificados.

• Sobrecorrente

– Valores que excedem a corrente nominal, por solicitação do

circuito (sobrecarga) ou por falta elétrica (curto-circuito).

• Sobrecarga

– Solicitações dos equipamentos acima da capacidade nominal

– Em geral, no máximo, dez vezes a corrente nominal.

• Correntes de Curto-Circuito

– Provenientes de defeitos graves (falha na isolação para o terra,

para o neutro ou fases distintas)

– Normalmente podem chegar a 100xIn;
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Características dos dispositivos de 

proteção 
• Classificação quanto ao Tipo de Proteção

– Contra curto-circuito (fusíveis e disjuntores magnéticos);

– Contra sobrecarga (relés térmicos ou bimetálicos);

– Contra curto-circuito e sobrecarga (disjuntores

termomagnéticos);

– Contra choque elétricos e risco de incêndio (disjuntores

diferenciais residuais);

– Contra sobretensões (para-raios, relés de sobretensões);
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Dispositivos de proteção contra 

sobrecarga e correntes de curto-circuito 
• Disjuntores termomagnéticos: são os dispositivos de

proteção com maior utilização em instalações prediais de

baixa tensão.

• Alguns disjuntores apresentam construção mais elaborada

permitindo o ajuste dos disparadores eletromagnéticos e

térmicos.

• Curva do disjuntor:

– Trecho “a” é referente a atuação da lâmina bimetálica.

– Trecho “n” é referente disparador magnético.

• Através da curva pode-se determinar o dispositivo e o seu

tempo de atuação.
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Proteção Contra Sobrecorrentes 

CARACTERÍSTICA TEMPO-CORRENTE DE UM DTM (DIN) 

• Disparador térmico

- Lâmina bimetálica;

• Disparador magnético

- Bobina (eletroímã);



Especificação - Disjuntores 

– Número de polos;
– Tensão nominal (V);
– Frequência (Hz);
– Capacidade de ruptura (kA);
– Corrente nominal (A);
– Faixa de ajuste do disparador magnético (caso opcional);
– Faixa de ajuste do disparador térmico (caso opcional).

• São cobertos por uma normatização NBR IEC 60947-2
(para tensões inferiores a 1000 Vca e 1500 Vcc).

• Disjuntores com tensão inferior a 400 Vca e corrente inferior a
125A devem atender a NBR IEC 60898.

A capacidade de interrupção é o maior valor de corrente de curto-
circuito que é capaz de interromper, sem derreter os contatos ou 
explodir. 
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Proteção Contra Sobrecorrentes 
CARACTERÍSTICA DOS DISJUNTORES 

Tensões Nominais 
• Tensão nominal de operação ou de serviço (Ue)
• Tensão nominal de isolamento (Ui)
• Geralmente Ui = Ue

Corrente Nominal 
• Corrente nominal (In)
• Valores Padronizados NBR IEC 60898 (Temperatura

ambiente de 30oC):
• In=6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 e 125 A.

Correntes Convencionais 
• Corrente convencional de atuação (I2)
• Corrente convencional de não atuação (Int)
• São função da corrente nominal (In)



Atuação do disjuntor 

• Abrir e fechar circuitos (manobra) – manutenção;

• Proteger a fiação, ou mesmo os aparelhos, contra sobrecarga

por meio do seu dispositivo térmico;

• Proteger a fiação contra curto-circuito por meio de dispositivo

magnético.

• Vantagem:

- Permite o religamento sem substituição de componentes.

Se o defeito na rede persistir o momento do religamento, o 

disjuntor desarma novamente. Não devendo ser manobrado até 

que se elimine o defeito no circuito. 
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Proteção Contra Sobrecorrentes 

CARACTERÍSTICA DOS DISJUNTORES 

 

 

Disparo Instantâneo 

• A Norma define as faixas para o
disparo instantâneo, em geral
magnético são:

• B: 3In a 5In
• C: 5In a 10In
• D: 10In a 20In

Aplicações: 



Proteção Contra Sobrecorrentes 

CARACTERÍSTICA DOS DISJUNTORES 

 • Fonte GE (Catálogo de mini-disjuntores)

Int : Corrente convencional de não atuação 
I2  : Corrente convencional de atuação 

Int

I2 



Omissão de proteção de sobrecarga 

Circuitos que alimentem equipamentos de utilização, nos 
casos em que o desligamento inesperado do circuito 
suscitar uma situação de perigo ou, inversamente, 
desabilitar equipamentos indispensáveis numa situação 
de perigo.  

a) circuitos de excitação de máquinas rotativas;
b) circuitos de alimentação de eletroímãs para elevação de
cargas;
c) circuitos secundários de transformadores de corrente;
d) circuitos de motores usados em serviços de segurança
(bombas de incêndio, sistemas de extração de fumaça, etc).

Pode ser interessante prever nesses casos um dispositivo 
que indique situação de sobrecarga. 
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Classificação dos disjuntores 

• Quanto ao número de polos:

- Monopolares;

- Bipolares;

- Tripolares;

- Tetrapolares.

• Quanto à tensão de operação:

1. Disjuntores de baixa tensão (tensão

nominal até 1000 V):

- Disjuntores em caixa moldada;

- Disjuntores abertos.
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Classificação dos disjuntores 

• Quanto à tensão de operação:

2. Disjuntores média e alta tensão (tensão

nominal acima 1000 V):

- Vácuo;

- Ar comprimido;

- Óleo;

- Pequeno volume de óleo (PVO);

- SF6 (hexafluoreto de enxofre).
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Proteção Contra Sobrecorrentes 

CARACTERÍSTICA DOS DISJUNTORES 

Curva de atuação: C 

Capacidade de 

interrupção: 3 kA 

Ue= Un=220V/380V 

Bipolar com os dois 

polos protegidos  

(proteção térmica e 

magnética) 



Proteção Contra Sobrecorrentes 

• Em instalações elétricas de baixa tensão, são mais

utilizados os disjuntores termomagnéticos em caixa

moldada;

• Os materiais utilizados em sua fabricação são poliéster,

poliamida, por exemplo – compacto e robusto;

• São providos de acionamento manual e equipados com

disparadores térmico e magnético;

• Alguns mais sofisticados, são providos de ajuste para

atuação dos disparadores eletromagnéticos e térmicos;



Proteção Contra Sobrecorrentes 
Disjuntor DIN e NEMA 

• Estes dois tipos são mais conhecidos e mais usados em baixa tensão.
Porém, eles possuem diferença entre si.

• NEMA:

Material de fabricação da caixa:

- Resina sintética resistente ao calor e quimicamente estável, a Baquelite.

Capacidade de interrupção de curto circuito:

- Capacidade inferior, por exemplo, um disjuntor comum de 25 A tipo
NEMA possui uma capacidade de interrupção aproximadamente de 3kA,
66% da capacidade de um disjuntor do tipo DIN.

Característica construtiva do disparo magnético: 

• O disparo magnético e a limiar de atuação são pouco sensíveis. A
destrava do mecanismo depende da grandeza da corrente de curto-
circuito e a proteção é por apenas um elemento bimetal e seu disparador
não é bobinado.

Elemento de fixação: 

- Possui bornes com parafusos tipo olhal e isso pode causar soltura do
cabo ao longo do tempo.



Proteção Contra Sobrecorrentes 

• DIN:

Material de fabricação da caixa: 

- Poliéster ou ureia formaldeído

Capacidade de interrupção de curto circuito: 

- Considerando um disjuntor de 25 A, esse modelo tem a capacidade

de interrupção na ordem de 4,5 kA.

- Característica construtiva do disparo magnético:

• Possui disparo independente. O seu limiar ocorre com um múltiplo de

corrente nominal, sendo assim, independentemente do valor da

corrente ele vai possuir sempre dois tipos de atuação, um contra

curto circuito (bobina) e outro contra sobrecarga (Bimetal), atuando

independente um do outro..



Proteção Contra Sobrecorrentes 

• Os termos montante e jusante são utilizados para definir

a posição de um componentes em relação a outros

componentes;

• Estar a montante significa que ele está antes do outro em

questão, mais perto da fonte de energia.

• Estar a jusante significa que ele está depois do outro em

questão, mais perto da carga final.

Assim: 

• O disjuntor geral é o disjuntor a montante dos disjuntores

parciais.

• Os disjuntores parciais são os disjuntores a jusante do

disjuntor geral.



Dimensionamento dos dispositivos de 

proteção 
• Proteção contra sobrecargas

Para que a proteção dos condutores contra sobrecargas fique 

assegurada, as características de atuação do dispositivo 

destinado a provê-la devem ser tais que:  

𝑎) 𝐼𝑃 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 
𝑏) 𝐼2 ≤ 1,45 ∙ 𝐼𝑍 

IP é a corrente de projeto do circuito; 

Iz é a capacidade de condução de corrente de condutores; 

IN é a corrente nominal do dispositivo de proteção; 

I2 é a corrente que assegura a atuação do dispositivo de 

proteção. 
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Dimensionamento dos dispositivos de 

proteção 
• Proteção contra sobrecargas e correntes de curto-circuito

21 

Condições de proteção de sobrecarga 



Dimensionamento dos dispositivos de 

proteção 
Ao dimensionar o dispositivo, deve-se atender às seguintes 

condições: 

• A corrente nominal do dispositivo de proteção, IN, não deve ser

inferior à corrente de projeto do circuito, IP. Assim evita-se a

atuação do dispositivo quando o circuito funciona normalmente;

• A corrente nominal do dispositivo de proteção, IN, deve ser inferior

à corrente dos condutores do circuito, IZ. Dessa forma, o disjuntor

deve ficar sobrecarregado quando ocorrer uma sobrecarga  no

circuito;

• Quando o circuito é sobrecarregado em 45%, isto é, quando a

corrente é 1,45 vezes capacidade de condução de corrente dos

condutores, o dispositivo de proteção deve atuar em uma hora

(ou em duas horas, para dispositivos maiores).
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Critério de Curto-Circuito 

• É extremamente importante garantir que os condutores,

fusíveis ou disjuntores de um circuito sejam dimensionados

também levando em conta a situação em que ocorre o

curto-circuito;

• O dispositivo de proteção permite que uma corrente de

grande intensidade percorra os condutores por um

determinado intervalo de tempo, interrompendo o circuito

em seguida;

• Essa corrente elevada pode causar a perda de isolação dos

condutores.
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Critério de Curto-Circuito 

• Temperatura máxima de serviço contínuo é a maior

temperatura que a isolação pode atingir em serviço normal.

É a principal característica na determinação da capacidade

de condução de um cabo.

• Temperatura de sobrecarga é a temperatura máxima que

a isolação pode atingir em regime de sobrecarga. A duração

desse regime não deve superar 100 horas durante doze

meses consecutivos, nem superar 500 horas durante a vida

do cabo.

• Temperatura de curto circuito é a temperatura máxima

que a isolação pode atingir em regime de curto-circuito. A

duração desse regime não pode ser superior a 5 segundos.
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Critério de Curto-Circuito 

Para fazer a escolha do dispositivo de curto-circuito deve-se 

conhecer: 

a) a corrente de curto-circuito no ponto em que vai ser instalado o

dispositivo de proteção;

b) a capacidade de interrupção nominal do dispositivo de proteção;

c) a temperatura de curto circuito e o material do condutor (para

PVC, T=160°C);

d) a duração da circulação da corrente de curto pelo cabo ou o

tempo de abertura do dispositivo de proteção.
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Critério de Curto-Circuito 

As condições impostas pela NBR 5410 são: 

𝐼𝐾
2  𝑥 𝑡 ≤ 𝐾2 𝑥 𝑆2 

IK é a corrente de curto circuito presumida simétrica (A) e t é a 
sua duração (s); 

K é um fator que depende do tipo de condutor e do tipo de 
isolação, sendo 115 para condutores de cobre com isolação 
de PVC e 135 para condutores de cobre com isolação de 
EPR ou XLPE;  

S é a seção do condutor em mm². 
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Critério de Curto-Circuito 

• A duração ou o valor da corrente de curto-circuito não

podem ser tais que elevem a temperatura do condutor à

temperatura limite de curto-circuito;

• A capacidade de interrupção nominal do dispositivo de

proteção Icn deve ser no mínimo igual à corrente de curto-

circuito, IK. 

𝐼𝑐𝑛 ≥ 𝐼𝐾 
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Critério de Curto-Circuito 

• Suponha que a corrente de curto-circuito na origem de um

circuito (secundário do transformador) com condutores

isolados em PVC de 10 mm² seja igual a 5 kA. A tensão

nominal do sistema é 220 V.

• A capacidade de interrupção nominal do disjuntor (Icn) será

no mínimo 5 kA ou maior; 

𝑡 ≤
𝐾2 𝑥 𝑆2

𝐼𝐾
2

𝑡 ≤
1152 𝑥 102

50002
= 52,9 𝑚𝑠 

Um ciclo corresponde a 1/60 s  Seriam 3,17 ciclos. 
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Critério de Curto-Circuito 

• O tempo de atuação do dispositivo deve atender a
condição calculada, caso contrário causaria danos a
isolação do cabo utilizado;

• Em circuitos de baixa tensão, os tempos mínimos de
abertura dos disjuntores estão na ordem de 10 a 20 ms,
aproximadamente 1 ciclo;

• Dessa forma, a condição do tempo de atuação seria
atendida

OBS: Outra forma de verificar se o cabo suporta os esforços 
térmicos de curto-circuito é através de gráficos fornecidos 
pelo próprio fabricante onde é possível relacionar a seção 
dos condutores, a corrente de curto e o tempo em ciclos que 
o condutor suporta. .
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Cálculo da corrente de curto-circuito 

• A determinação da corrente de curto-circuito pode ser realizada

utilizando o método prático.

• Conhecendo a corrente de curto-circuito presumida na origem

de uma instalação de baixa tensão, o método permite

determinar a corrente de curto-circuito

presumida na extremidade de qualquer circuito da instalação,

conhecidos os comprimentos e as seções dos condutores até

aquele ponto.

• O método admite curto-circuito trifásico e franco e não considera

as impedâncias de barras e dispositivos de manobra e proteção.

• É suficiente para suprir as necessidades que surgem nos

cálculos de instalações de baixa tensão - escolha de dispositivo

de proteção, determinação da seção dos condutores de

proteção, etc
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Cálculo da corrente de curto-circuito 

• Para as instalações alimentadas por transformador, a

corrente de curto-circuito presumida na origem da

instalação é tomada igual à corrente de curto-circuito no

secundário do transformador, isto é,

𝐼𝑐𝑐 =
𝐼𝑛
𝑍%

onde In é a corrente nominal do transformador e Z% é sua 

impedância. 

• Esse procedimento não leva em conta a impedância da

rede a montante do transformador.
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Cálculo da corrente de curto-circuito 

32 

A Tabela mostra os valores de Icc 

correspondentes às potências 

nominais usuais dos 

transformadores trifásicos, 

calculados adotando Icc como: 

𝐼𝐶𝐶 ≅ 20 × 𝐼𝑛 



Cálculo da corrente de curto-circuito 

• Se a instalação é alimentada por dois ou mais

transformadores em paralelo, a corrente· de curto-circuito

na origem é considerada igual à soma das correntes de

curto-circuito dos transformadores.

• Para as instalações alimentadas diretamente por uma rede

de distribuição pública, o valor da corrente de curto-circuito

no ponto de entrega deve ser fornecido

pela concessionária.
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Cálculo da corrente de curto-circuito 

• A Tabela, dividida em duas partes permite determinar, a

partir da corrente de curto-circuito na origem de um circuito

(ou da instalação, se for o caso), o valor da corrente de

curto-circuito presumida na extremidade do circuito,

conhecidos seu comprimento L e a seção nominal S dos

condutores.
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Cálculo da corrente de curto-circuito 
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Cálculo da corrente de curto-circuito 
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Fusíveis 

• São aqueles dispositivos normalmente indicados para

proteção do circuito elétrico e do equipamento em caso de

curto circuito.

• Os fusíveis são compostos por um condutor de seção

reduzida montados em uma base de material isolante.

• A estrutura física é a base que o suporta o porta fusível e o

anel de proteção que visa proteger e evitar o contato da

rosca da base com o circuito.

• O fusível em si é a parte substituível e todo fusível deve ter

a descrição do valor de corrente que ele suporta expressa

em seu corpo.
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Principais parâmetros - Fusíveis 

• Corrente nominal: é o valor de corrente que o fusível

suportar sem se fundir. Esta informação de corrente,

normalmente vem descrita no corpo do fusível.

• Corrente de ruptura: é o valor máximo de corrente que o

fusível consegue interromper.

• Corrente convencional de atuação: é o valor específico de

corrente que causa a atuação do dispositivo de proteção

em um tempo determinado.

• Curva característica: é a relação entre o tempo necessário

para a interrupção em função de corrente.
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Tempos de atuação de fusíveis 

• Efeito Rápido: usados em circuitos que não possuem

considerável variação de corrente entre a ligação do

circuito no equipamento e seu funcionamento normal, ou

seja, quando acionamos o equipamento, ele não gera e o

um pico de corrente alta.

• Exemplo: luminárias, fornos, circuitos puramente resistivos.

• Elos do tipo K: operam a partir de 2xIn.
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Tempos de atuação de fusíveis 

• Efeito Retardado: utilizados em circuitos em que as

correntes na partida alcance valores superiores a corrente

normal de funcionamento, ou em circuitos que tenham

sobrecarga por pequenos períodos.

• Suportam por alguns segundos a elevação do valor de

corrente.

• Exemplo: partida de motores em que a corrente nominal de

partida pode atingir de 5 a 7 vezes a corrente nominal.

• Elos do tipo T: operam a partir de 2xIn.
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Tempos de atuação de fusíveis 

• Efeito Ultra Rápido: apropriados para instalações

industriais na proteção de semicondutores, tiristores,

GTO’S e diodos (equipamentos com circuitos eletrônicos)

que precisam de corte rápido em caso de curto para não

danificar esses circuitos eletrônicos.

• São indicados para a proteção de retificadores e

conversores de frequência.

Elos do tipo H: operam a partir de 1,5xIn.
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Classificação dos Fusíveis 

42 

Letra Descrição de uso 

Primeira letra 

(minúscula) 

a 
Fusível limitador de corrente, atuando 

somente na presença de curto-circuito. 

g 

Fusível limitador de corrente, atuando tanto 

na presença de curto-circuito como na 

presença de sobrecarga. 

Segunda letra 

(maiúscula) 

G Proteção de linha, uso geral 

M Proteção de circuitos motores 

L Proteção de linha 

Tr Proteção de transformadores 

R Proteção de semicondutores, ultrarrápidos 

S 
Proteção de semicondutores e linha 

(combinado) 



Tipos de fusíveis 

• Fusível tipo NH

• Estes fusíveis são aplicados em instalações elétricas

industriais na proteção contra curto-circuito.

• Eles possuem a categoria de utilização “gL/gG”, e podem

ser encontrados em 6 tamanhos diferentes, atendendo

corrente nominal de 6 a 1250A.

• Os fusíveis NH são limitadores de corrente com

capacidade elevada de interrupção, podendo ser de 120KA

em até 690VCA.
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Tipos de fusíveis 

• Fusível tipo D (Diazed)

• Estes fusíveis são usados em instalações industriais nos

circuitos com motores.

• Eles possuem categoria de utilização “gL/gG”, e podem ser

encontrados em 3 tamanhos diferentes, atendendo

corrente nominal de 2 a 100A.

• Os fusíveis D têm capacidade de interrupção de 20A –

100kA, 25 a 63A – 50 a 70kA.
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Seleção de fusíveis para proteção 

Devem ser selecionados de acordo com os seguintes 

critérios: 

a) Proteção de circuitos terminais de motores:

A corrente nominal do fusível deve ser igual ou inferior ao 

produto da corrente de rotor bloqueado do motor por um fator 

de multiplicação, ou seja: 

𝐼𝑛𝑓 ≤ 𝐼𝑝𝑚 × 𝐾 

Ipm – corrente de partida do motor; 

Inf – corrente nominal do fusível; 

K – fator de multiplicação; 
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Seleção de fusíveis para proteção 

a) Proteção de circuitos terminais de motores:

• Para Ipm ≤ 40 A  K = 0,5;

• Para 40 A ≤ Ipm ≤ 500 A  K = 0,4;

• Para Ipm > 500 A  K = 0,3.

Exercício: determinar a proteção fusível de um motor trifásico 

de 50 cv, 380 V, 4 polos. 

Inm = 68,8 A  Ip/In=6,4 
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Seleção de fusíveis para proteção 

b) Proteção dos circuitos de distribuição:

• Cada motor deve estar provido de proteção individual contra

sobrecarga;

• A proteção não deve atuar para qualquer condição de carga

nominal do circuito;

• A corrente nominal do fusível deve obedecer:

𝐼𝑛𝑓 ≤ 𝐼𝑝𝑚 × 𝐾 + 𝐼𝑛𝑚 

Ipm – é a corrente de partida do maior motor; 

𝐼𝑛𝑚 - é o somatório das correntes nominais dos motores; 

K – definido na seção anterior, baseado no valor da corrente. 
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Seleção de fusíveis para proteção 

c) Proteção da isolação dos condutores dos circuitos terminais

e de distribuição:

• Com a intensidade de curto, determinar pelos gráficos o tempo

de atuação do fusível (Taf); 

• Obter o tempo máximo de exposição (Tsc) que os condutores

isolados suportam quando submetidos à corrente de defeito. 
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Corrente nominal de fusíveis Diazed 



Seleção de fusíveis para proteção 
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Corrente nominal de fusíveis NH 



Seleção de fusíveis para proteção 

c) Proteção da isolação dos condutores dos circuitos

terminais e de distribuição:

• O tempo de atuação do fusível deve ser inferior ao tempo

que os condutores suportam a exposição à corrente de

defeito.

Ainda, para dimensionar o fusível deve ser atendida a 

condição a) como nos disjuntores: 

𝑎) 𝐼𝑃 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 

E a condição b) fica modificada para: 

𝑏) 𝐼2 ≤ 1,6 ∙ 𝐼𝑍 
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Seleção de fusíveis para proteção 
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Zonas de atuação 

dos fusíveis diazed 



Seleção de fusíveis para proteção 
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Zonas de atuação 

dos fusíveis diazed 



Seleção de fusíveis para proteção 
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Zonas de atuação 

dos fusíveis NH 



Seleção de fusíveis para proteção 
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Zonas de atuação 

dos fusíveis NH 



Exercícios 
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M 
Motor 3φ 

20 cv; fp=0,86 

𝜂 = 0,88 

Ip = 6,8xIn 

Cabo unipolar de isolação 

PVC 

Tambiente = 40°C

Tsolo= 25°C

QDF 

20 kVA 

fp = 0,87 
120,0 m 

8,0 m 

90,0 m 

50 kVA 

13,8kV/220-127V 

ΔYat 

Queda de tensão 

admissível: 3%  

Queda de tensão 

admissível: 3%  

Queda de  

tensão  

admissível: 1%  

Queda de 

tensão  

admissível: 6% 

Eletrocalha 

(metálica)  

suspensa 

Eletroduto de  

PVC enterrado 

IPQDF 

IPMotor 

IPBar 
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