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RESUMO 
 

A proteção em circuitos elétricos é algo que vem crescendo muito, devido os ocorridos 
que empresas, industrias e até mesmo grandes concessionárias de energia como 
Cemig tem passado com curto-circuito em seus sistema e faltas de energia indesejado, 
perda de materiais, paradas de produção ou até mesmo perda de vidas com sistema 
mal coordenado entre si. O presente trabalho realizado destina-se a investigar a 
filosofia da proteção em circuito de média tensão a ser empregado em indústrias, para 
a concepção e clareza do trabalho, serão verificadas as formas e etapas envolvidas 
em um projeto dessa natureza, na tal como é realizado o levantamento de dados em 
campo e equipamentos de proteção necessários ao estudo de seletividade e 
coordenação do sistema elétrico. Além disso, para o dimensionamento dos 
dispositivos de proteção utilizam-se métodos analíticos para determinar as correntes 
de curto-circuito. Por fim, realizar a coordenação e seletividade de todo sistema em 
cadeia. Este trabalho de uma revisão bibliográfica com abordagem descritiva e 
qualitativa realizada através de pesquisa com os seguintes descritivo: “Seletividade”, 
“Curvas de Temporização”, “Proteção por Relés de Sobrecorrentes”, “Disjuntores de 
Baixa Tensão”, “Fusível Limitador de Corrente”. Foi utilizado também livros didáticos, 
tendo isso em vista é muito importante que a coordenação e seletividade seja bem 
aplicada em qualquer que seja o sistema elétrico. 
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SUMMARY 

 
 
The protection in electrical circuits is something that has been growing a lot, due to the 
fact that companies, industries and even large power companies such as Cemig have 
been short circuit in their system and lack of unwanted energy, loss of materials, 
production stops or even loss of life with a poorly coordinated system. The present 
work aims to investigate the philosophy of medium voltage circuit protection to be used 
in industries, for the design and clarity of the work, the forms and stages involved in a 
project of this nature will be verified, as it is carried out the survey of field data and 
protective equipment necessary for the study of selectivity and coordination of the 
electric system. In addition, for the design of protection devices, analytical methods 
are used to determine the short-circuit currents. Finally, carry out the coordination and 
selectivity of every chain system. This work of a bibliographic review with a descriptive 
and qualitative approach was carried out through a research with the following 
descriptions: "Selectivity", "Timing Curves", "Overcurrent Relay Protection", "Low 
Voltage Circuit Breakers", "Current Limit Fuse ". Textbooks were also used, in view of 
this, it is very important that coordination and selectivity be well applied in whatever 
electrical system.  
 
 
 
 
 
Keywords: Protection; Coordination; Selectivity; Short Circuits. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em uma rede de alimentação de média tensão surgem com frequência 

distúrbios de toda natureza e, para sua proteção, são instalados dispositivos 

específicos para cada tipo de anormalidade, sendo realizado estudos sobre a 

fragilidade dos circuitos de proteção em média tensão, no qual está sendo cada vez 

mais necessário investir em equipamentos de alta sensibilidade e com maior tempo 

de atuação. 

Visando a estabilidade do sistema com menos perdas de materiais danificados 

e parada de produção devido falta de energia, conclui-se que 90% das falhas elétricas 

estão relacionadas por curto circuitos, pois esses geram correntes elevadas ao longo 

de todo o circuito energizado, podendo causar danos irreparáveis ao sistema e às 

unidades consumidoras. Com isso é extremamente importante, o conhecimento dos 

valores das correntes de falta e seus efeitos no sistema elétrico de média tensão, são 

necessários para o projeto de proteção. 

Através de estudos percebesse que equipamentos de proteção pode ter um 

menor tempo de atuação nas zonas afetadas por curto circuito, sendo eles ajustados 

de forma que trabalham coordenados entre-se, em questão de atuação podendo 

trazer maior confiabilidade ao sistema em cadeia em que operam de forma correta.  

Tem como objetivo conhecer o método de proteção adequada do sistema, 

identificar fatores positivos e negativos compreender a coordenação entre as curvas 

de proteção, compreender as formas e tipos de disjuntores de média tensão, essas 

novas tecnologias estão tomando conta do mercado.  

A relevância deste estudo contribui diretamente para as mudanças no cotidiano 

que pode beneficiar cada usuário. Este estudo tem como objetivo mostrar de forma 

clara a atuação de equipamentos de proteção quando eles trabalham de forma 

coordenada entre eles. 

O método de pesquisa realizado neste TCC, foi uma revisão de artigos 

acadêmicos, bibliotecas virtuais, manuais, literaturas e sites. (João Mamede filho 2010, 

2011 e 2017), (Edi Carlos Portal setor elétrico 2014), (Júlio Niskier 2015), (Mardegan 

2012), (Caminha 1977), r (Manual de utilização Schneider Electric 2008, 2009 e W 

service 2006).   As palavras chave para pesquisa foram: “relé de proteção”, 

“disjuntores”, “curto-circuito”.  
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2. RELÉS DE PROTEÇÃO 

 

O relé de proteção é um dispositivo com as funções de monitorar determinadas 

grandezas elétricas e comandar a abertura de disjuntores, quando ocorrem 

determinadas condições anormais (MAMEDE, 2011). 

De acordo com Mardegan (2012), a definição relés são dispositivos destinados 

a operar quando uma grandeza de atuação atinge um determinado valor. Existem 

várias classificações que são aplicadas aos relés quanto á: 

 Grandeza de atuação (corrente, tensão frequência etc.); 

 Forma de conexão com o circuito (primário/secundário); 

 Forma construtiva (eletromecânicos, mecânicos, estáticos etc.); 

 Temporização (temporizados e instantâneos); 

 Função (sobrecorrente, direcional, diferencial etc.); 

 Característica de atuação (norma inverso, muito inverso etc.).  

Os relés digitais contêm funções similares ás dos seus antecessores 

eletromecânicos, combinam unidades de medida de distância com unidade de medida 

de tensão e de sobre corrente direcional. (MAMEDE 2017). 

De acordo com Caminha (1977) os relés direcionais são capaz de distinguir 

entre o fluxo de corrente em uma direção ou outra, em circuito de corrente alternada 

isso é feito pelo reconhecimento do ângulo de fase entre a corrente e a grandeza de 

polarização. 

Quanto à instalação os relés podem ser (SCHNEIDER ELECTRIC, 2009). 

 Relés primários: possuem a bobina magnetizante ligada diretamente a 

rede, sendo assim, a corrente de curto circuito passa diretamente pela bobina. 

 Relés secundários: a bobina magnetizante deste relé é energizada pelo 

secundário de um transformador de corrente. Esse relé recebe a informação de 

corrente de um transformador de corrente, processa esta informação e envia um sinal 

de disparo, através de um contato seco, para uma bobina de abertura do disjuntor e 

possuem um conjunto de parâmetros para serem ajustados. 

          A função de supervisão de TC (transformador de corrente) permite 

supervisionar o canal de medição das correntes de fase (SCHNEIDER ELECTRIC, 

2009). 
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Quanto a atuação, os relés possuem diferentes funções conforme tabela ANSI, 

sendo associado um número a cada função, dentre as quais se encontra a de sobre 

corrente, função 50/51 que se argumenta no valor da corrente elétrica verificada. A 

relação entre o tempo de atuação e o valor da corrente verificada pode se expresso 

por curvas características, inversa, muito inversa, extremamente inversa, quanto ao 

tempo de atuação, existe dois tipos de curvas características para as funções de sobre 

corrente (MAMEDE, 2011)  

Além de funcionar como um interruptor eletromecânico que faz a ligação e o 

desligamento de dispositivos elétricos, um relé pode ser ligado a dois circuitos 

diferentes e fazer a comutação de cargas de um para o outro. Em geral, os relés são 

usados para transmissão de sinais, especialmente os eletromecânicos. 

Transformadores de potencial (TP), são transformadores para instrumento cujo 

enrolamento primário é conectado em derivação com circuito elétrico, e que se 

destinam a reproduzir no seu circuito secundário a tensão do circuito primário com sua 

posição fasorial substancialmente mentida em uma posição definida, conhecida e 

adequada para o uso com instrumentos de medição, controle ou proteção. (CAMINHA 

1977).  

 

Figura 1-  Tc de barra 

 

 

 

fonte: (schneider 2009)  
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O transformador de corrente (TC), é um equipamento capaz de reduzir a 

corrente que circula no seu primário para um valor inferior no secundário compatível 

com o instrumento registrador de medição (medidores), os transformadores de 

corrente são constituídos de um enrolamento primário feito normalmente de poucas 

espiras de cobre, um núcleo de ferro e um enrolamento secundário para a corrente 

nominal padronizada, frequentemente 5A (MAMEDE FILHO 2010). 

 

 

 

Figura 2-  Relé de proteção 

 

 

 

fonte: (schneider 2009) 

 

 

De acordo com Mamede (2017), os relés de proteção (digitais) revolucionaram 

os esquemas de proteção, oferecendo vantagens impossíveis de serem obtidas dos 

seus antecessores, além das funções de proteção propriamente ditas, os relés digitais 

realizam funções de comunicação, medidas elétricas, controle, sinalização remota, 

acesso remoto etc. 
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2.1 SELETIVIDADE 

 

É a característica que deve ter um sistema elétrico quando submetido a 

corrente anormais, de modo atuar os dispositivos de proteção para desenergizar 

somente a parte do circuito afetado (MAMEDE FILHO 2010). 

De acordo com Niskier (2015), a seletividade representa a possibilidade de uma 

escolha adequada de equipamentos de proteção, de tal modo que, ao ocorrer um 

defeito em um ponto da instalação, o desligamento afete uma parte mínima da 

instalação. Para que isso aconteça, é necessário que a proteção mais próxima de 

defeito ocorrido venha a ser a primeira a atuar.  

Seletividade cronométrica, os procedimentos desse tipo de seletividade 

fundamentam-se no princípio de que a temporização intencional do dispositivo de 

proteção a montante, isso significa que a seletividade cronométrica consiste em 

retardar uma proteção instalada a montante para que a proteção instalada a jusante 

tenha tempo suficiente para atuar eliminando e isolando a falta. (MAMEDE 2017) 

A seletividade amperimétrica é aquela que é utilizada quando existe uma 

impedância muito alta entre os pontos em que se está fazendo a seletividade. Nesse 

caso, a corrente de falta “vista” pelo dispositivo de proteção á montante é muito maior 

do que aquela vista pelo dispositivo de proteção instalado a jusante. (MARDEGAN 

2012)   

De acordo com a figura 03, na ocorrência de um defeito no ponto B, o 

dispositivo mais próximo (DB) deverá atuar e isolar o trecho defeituoso. Nestas 

condições, o restante do alimentador continuará energizado e alimentando os demais 

trechos de rede que não apresentam defeito (SCHNEIDER ELECTRIC, 2009). 
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Figura 3-  Sistema Elétrico de duas barras 

 

 

fonte: (schneider 2009) 

 

 

 

Os procedimentos desse tipo de seletividade fundamentam-se no princípio de 

que a temporização intencional do dispositivo de proteção próximo ao ponto de defeito 

seja inferior a temporização á temporização intencional do dispositivo de proteção a 

montante (MAMEDE FILHO 2010). 

De acordo com Mardegan (2012), o objetivo maior do estudo de seletividade 

consiste em se determinar os ajustes dos dispositivos de proteção de forma que, na 

ocorrência de um curto-circuito, opere apenas o dispositivo mais próximo da falta, 

isolando a menor porção do sistema elétrico, no menor tempo possível e ainda 

protegendo os equipamentos e sistema. 

 

 

2.1.1 - CURVAS DE TEMPORIZAÇÃO 

 

Os relés apresentam curvas características de temporização que os habilitam 

para determinados tipos de aplicação. A seguir serão definidas as principais curvas 

que normalmente acompanham os relés de proteção, de acordo com a norma IEC 

255-4 (MAMEDE FILHO 2010). 
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A proteção instantânea de sobre corrente é utilizada comumente para 

suplementar a proteção de tempo inverso, esse tempo de operação das unidades de 

sobrecorrente-tempo varia com a magnitude da corrente (CAMINHA 1977). 

De acordo com Schneider (2008), a curva de proteção ideal para um sistema 

deve ser definida durante a elaboração do coordenograma ou estudo de seletividade.  

Os relés de indução, como elementos de proteção, são dotados de 

características definidas a fim de se ajustarem ás várias condições impostas pelo 

sistema de proteção, uma dessas características mais importantes são as curvas de 

temporização (MAMEDE 2017). 

De acordo com Mamede (2017), de forma geral, os relés são selecionados em 

função das características operacionais da carga, podendo-se fazer as seguintes 

indicações: 

 Relés de tempo curto operam rapidamente, impedindo danos nos 

equipamentos. 

 Relés de tempo longo não operam no início de intensa sobrecarga ou 

moderada sobrecorrente de maior duração. 

 Relés de tempo moderadamente inverso operam em sobrecorrente de 

valores elevados num tempo mais constante. 

 Relés de tempo inverso e muito inverso operam, respectivamente com 

maior rapidez para maiores de corrente de defeito. 

Curva de temporização normalmente inversa, caracteriza-se por uma 

temporização longa, sendo aplicada em sistema de potência onde as correntes de 

curto-circuito variam muito com a capacidade de geração (MAMEDE FILHO 2010). 
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Figura 4-  Curva normalmente inversa 

 

 

fonte: (schneider 2008) 

 

Curvas de temporização extremamente inversa, caracteriza-se por uma 

temporização muito inversa, sendo aplicada particularmente em sistemas de 

distribuição de redes públicas, já que se adequa ás curvas de temporização dos elos 

fusíveis (MAMEDE FILHO 2010). 

 

Figura 5-  Curva extremamente inversa 

 

fonte: (schneider 2008) 
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De acordo com Mamede Filho (2010), os relés de proteção apresentam 

diferentes curvas e características de temporização, que os habilitam para 

determinados tipos de aplicação, as principais curvas que normalmente acompanham 

os relés de proteção (digitais) curvas normalmente inversa e extremamente inversa 

dentre outras. 

 

 
3. PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES 

 

Como o transformador de potência é o elemento de maior responsabilidade 

dentre os demais empregados numa subestação, é de fundamental importância um 

estudo pormenorizado sobre as proteções que devem ser utilizadas para manter a sua 

integridade e permanência em operação (MAMEDE 2017). 

De acordo com Caminha (1997), embora a construção dos transformadores 

tenha atingido nível técnico bastante elevado, devem-se considerar duas causas 

principais de defeito nos seus isolamentos, e resultantes de sobretensões de origem 

atmosférica, e aquecimento inadmissível dos enrolamentos devido a sobrecargas 

permanentes, ou temporárias respectivas, mas que, sendo toleráveis na exploração 

do sistema, conduzem ao envelhecimento prematuro do isolante dos enrolamentos e, 

finalmente, aos curto-circuito entre espiras ou mesmo entre fases.   

 

Figura 6-  Transformador de potencia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          fonte: (Siemens 2012) 
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A proteção de transformadores industriais de tensão iguais ou superiores a 

69KV e igual ou inferiores a 230KV, em geral, é constituída de relés de sobrecorrentes, 

dotados de unidades 50/51 e 50/51N, relés diferenciais de sobrecorrente, as 

proteções intrínsecas, além das proteções de sub e sobretensções (MAMEDE 2017).  

De acordo com Mardegan (2012), os pontos a serem observados é a corrente 

de energização do transformador, a corrente de magnetização de um transformador 

ocorre, entre outras, nas seguintes situações: 

 Energização do transformador; 

 Ocorrência de falta externa; 

 Tensão de restabelecimento após a eliminação de uma falta externa; 

 Mudança no tipo de falta durante uma contingência, como, por exemplo, 

de falta fase-terra, para falta fase-fase-terra; 

 Ao paralelar um transformador já energizado com outro. 

Em muitas instalações elétricas é necessário dimensionar mais de uma unidade 

de transformação postas no mesmo recinto da subestação, evitando que se dependa 

de uma única unidade, esses transformadores podem ser conectados ao sistema 

secundário da subestação individualmente, o que muitas vezes não constitui nenhuma 

vantagem operacional, ou interligados convenientemente, através do secundário 

(MAMEDE FILHO 2010). 

De acordo com Mamede Filho (2010), o número de transformadores em serviço 

em paralelo deve ser limitado em função das elevadas correntes de curto-circuito que 

podem acarretar o dimensionamento de chaves e equipamentos de interrupção de 

grande capacidade de ruptura, o que em consequência, onera demasiadamente custo 

da instalação. 

 

3.1- FALTAS EXTERNAS AOS TRANSFORMADORES 

 

Se todas as falhas originadas no sistema elétrico que envolvem o transformador 

e ocorrem fora da sua zona de proteção diferencial, são defeitos cujo módulo da 

corrente normalmente é muito elevado, e essa corrente passa através das bobinas 

primárias e secundárias, podendo ocasionar danos nesses elementos, se o tempo não 

for limitado aos valores máximo permitidos pelo projeto do transformador (MAMEDE 

2017).   
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Durante a energização de transformadores, a corrente de magnetização não 

apresenta forma senoidal. Este fato é de suma importância para o ajuste das 

restrições harmônicas dos relés diferenciais (MARDEGAN 2012). 

De acordo com Caminha (1977), deve-se considerar as proteções contra as 

sobrecargas e os curto-circuito. 

As faltas externas não sensibilizam a proteção diferencial do transformador, 

devendo ser eliminados pelos relés de sobre corrente no lado secundário, a proteção 

de sobre corrente instalada no lado primário pode não ser sensibilizada no tempo 

requerido, deixando o fluxo de corrente atravessar o transformador perigosamente 

(MAMEDE 2017). 

De acordo com Mamede (2017), as correntes de curto circuito no sistema a 

jusante do transformador devem ser eliminadas para evitar danos internos aos 

transformadores, principalmente nos enrolamentos. Como os primeiros ciclos da 

corrente de curto-circuito provocam forças mecânicas intensas e os relés muitas vezes 

atuam com temporização permitida, dado o esquema de coordenação da proteção. 

Admitindo-se um curto circuito fase-terra no secundário de um transformador 

triangulo-estrela, como sendo igual a 1pu, impõe correntes de sequência zero neste 

secundário quando o secundário é aterrado, na ocorrência de um curto-circuito fase-

terra entre os terminais secundários e a primeira proteção de terra a jusante (quando 

não houver de relé de terra no neutro), a proteção primaria tem que garantir a proteção 

térmica do transformador (MARDEGAN 2012). 

Segundo Caminha (1977), a proteção contra curto-circuito interno nos 

enrolamentos é feita preferencialmente por meio de relés diferenciais percentuais e 

de relés buchholz ou a gás. 

Defeitos no interior do tanque geram gases, quando a formação de gases é 

importante, o volume de gases se desloca até o relé buchholz provocando o alarme 

ou desligamento do Trafo (ARCELOR BRASIL 2005). 

De acordo com Arcelor (2005), toda sinalização ou alarme através do relé 

buchholz deve ser motivo de cuidadosa investigação pois pode significar sérios 

problemas no transformador. 
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FIGURA 7-  Relé Buchholz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: (Arcelor brasil 2005) 

 

O relé buchholz deve ser adequado à potência do transformador para manter a 

sensibilidade adequada, ele é montado entre a tampa do tanque do transformador e 

o conservador ou tanque de expansão (ARCELOR BRASIL 2005). 

 

 

3.1.1- PROTEÇÃO POR RELÉS DE SOBRECORRENTE 

 

Os relés de sobrecorrentes são dispositivos utilizados na proteção de 

transformadores de forma econômica, porém pouco confiáveis, principalmente para 

defeitos externos a esses equipamentos, apresentam limitações quanto a 

sensibilidade dos ajustes para faltas internas aos transformadores, oferecendo, assim, 

uma proteção baixo nível (MAMEDE 2017). 

Para proteção contra curto-circuito de transformadores de média e pequena 

potência, em que a importância econômica é menor, ou como proteção de retaguarda 

para falta externa, relés de sobrecorrente primários ou secundários são empregados 

em vez dos diferenciais (CAMINHA 1977). 

De acordo com Caminha (1977), uma proteção mais simples, usada para 

transformadores empregados para alimentação de redes de baixa tensão, é 
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constituída por fusíveis de grande capacidade de ruptura, tipo óleo, instalado nas três 

fases.  

O ajuste típico de pick-up da unidade temporizada é de 1.2 a 1.5 x In do 

transformador, entretanto existem casos em que não se consegue seletividade. 

Nestas situações, pode-se elevar os valores tomando-se como valores máximos 

aqueles prescritos no NEC [23] e sintetizado na tabela 8 (MARDEGAN 2012). 

 

FIGURA 8-  Prescrições do Nec 

 

 
fonte: (nec 2005) 
 
 
 

Deve coordenar com a proteção secundária (relé secundário ou maior saída 

quando não houver proteção secundária) e permitir circular sem operar a somatória 

das correntes de carga mais o maior motor partindo (MARDEGAN 2012). 

Os transformadores permitem ser submetidos a sobrecargas elevadas, 

dependendo da forma da curva de carga anterior ao período de sobrecarga solicitado, 

em geral permite-se que o valor da sobre carga oscile entre 10 e 50% no máximo da 

capacidade nominal do transformador, afim de evitar uma interrupção desnecessária 

deste (MAMEDE 2017).  
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4.1- DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA CURTOS-CIRCUITOS 

 

Quando ocorrer um curto-circuito, o dispositivo de proteção deverá interromper 

a corrente, antes que os efeitos térmicos e mecânicos da corrente possam tornar-se 

perigosos aos condutores, terminais e equipamentos. Em instalações de grande carga 

e nas de alta-tensão, deve ser calculada a corrente de curto-circuito nos pontos 

importantes da rede (NISKIER 2015). 

De acordo com Mamede Filho (2002), são as seguintes prescrições básicas 

contra as correntes de curto-circuito nas instalações elétricas: 

 Os dispositivos de proteção devem ter a sua capacidade de interrupção 

ou de ruptura igual ou superior ao valor da corrente de curto-circuito 

presumida no ponto da instalação; 

 A energia que os dispositivos de proteção contra curtos-circuitos devem 

deixar passar não pode ser superior a energia máxima suportada pelos 

dispositivos e condutores localizados a jusante; 

 O dispositivo de proteção deve ser localizado no ponto onde haja 

mudança no circuito que provoque redução na capacidade de condução 

de corrente dos condutores; 

 Os circuitos terminais que alimentam um só motor podem ser protegidos 

contra curtos-circuitos utilizando-se fusíveis de tipo NH ou diazed com 

retardo de tempo, ou disjuntores com dispositivos de disparo magnético. 

Segundo Niskier (2015), a NBR 5410 estabelece que “a capacidade de 

interrupção dos dispositivos de proteção contra curtos-circuitos deve ser igual ou 

superior à corrente de curto-circuito presumida no ponto onde o dispositivo de 

proteção seja instalado, exceto quando houver outro dispositivo colocado mais 

próximo à fonte de alimentação e que tenha capacidade de interrupção suficiente. 

Neste caso, as características dos dispositivos devem ser coordenadas de tal 

forma que os efeitos das correntes de curto-circuito que os dispositivos deixam passar 

não danifiquem os dispositivos colocado mais distanciado da fonte, bem como os 

condutores protegidos por esses dispositivos (NISKIER 2013). 

Um dispositivo com capacidade inferior é admitido se um outro dispositivo com 

capacidade de interrupção necessária for instalado a montante. Nesse caso, as 

características dos dois dispositivos devem ser coordenadas de tal forma que a 
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energia que eles deixam passar não seja superior à que podem suportar, sem danos, 

o dispositivo situado a jusante e as linhas protegidas por esse dispositivo (CREDER 

2007). 

 
4.1- DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO 

 

 

De acordo com Mamede Filho (2010), os disjuntores de baixa tensão são 

dispositivos destinados a proteção de circuitos elétricos, os quais devem atuar quando 

percorridos por uma corrente de valor superior ao estabelecido para Funcionamento 

normal. De acordo com sua forma construtiva dos disjuntores podem acumular várias 

funções, ou seja: 

 Proteção contra sobrecarga; 

 Proteção contra curtos-circuitos; 

 Comando funcional; 

 Seccionamento; 

 Seccionamento de emergência; 

 Proteção contra contatos indiretos; 

 Proteção contra quedas e ausência de tensão. 

Os disjuntores possuem um dispositivo de interrupção da corrente constituído 

por lâminas de metais de coeficientes de dilatação térmica diferentes (latão e aço), 

soldados. Os disjuntores são providos de relés magnéticos (bobinas de abertura), que 

atuam mecanicamente, desligando o disjuntor quando a corrente é de curta duração 

(relés de máxima), desarmam, também, quando ocorre um curto-circuito em uma ou 

nas três fases, os tipos que possuem “bobina de mínima” desarmam quando falta 

tensão em uma das fases (NISKIER 2015). 
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FIGURA 9- Disjuntor tipo DS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fonte: ( w serveice 2006) 

 

São dispositivos automáticos para proteção contra sobrecorrentes, podendo 

estabelecer, conduzir e interromper correntes sob condições normais, bem como 

anormais por um tempo especificado, sob condições determinadas, o disjuntor é 

basicamente uma chave elétrica, constituída de contatos e dispositivos mecânicos, 

formada por molas e alavancas, ficando a proteção sob responsabilidade de relés e 

disparadores (W SERVICE 2006). 

De acordo com Niskier (2015), denominam –se disjuntores os dispositivos de 

manobra e proteção, capazes de estabelecer, conduzir e interromper correntes em 

condições normais do circuito, assim como estabelecer, conduzir por tempo 

especificado e interromper correntes em condições anormais especificadas do circuito, 

tais como as de curto circuito. 

A extinção do arco elétrico durante a abertura rápida dos contatos é, em geral, 

obtida através de lâmina radiadoras montadas em câmeras de extinção, este sistema 

provoca o resfriamento do arco elétrico e sua consequência extinção que, por 

intermédio das referidas lâminas, seccionam o percurso do mesmo em pequenos 

segmentos (W SERVICE 2006). 
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FIGURA 10- Câmera de extinção 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

fonte: ( w serveice 2006) 

 

As câmeras de extinção são geralmente montadas e fixadas acima dos 

contatos de arco de cada pólo em uma posição geometricamente favorável ao 

confinamento do arco formado durante a interrupção de qualquer valor de corrente (W 

SERVICE 2006). 

 

 

4.1.1 DISJUNTOR DE POTÊNCIA 

 

É um equipamento destinado à manobra e a proteção de circuitos primários, 

capaz de interromper grandes potências de curto-circuito durante a ocorrência de um 

defeito (MAMEDE FILHO 2002). 

Em disjuntores de média tensão, a verdadeira função do meio de extinção é 

desionizar a região entre contatos abertos, imediante depois da passagem pelo zero, 

através da rápida recuperação da rigidez dielétrica entre os contatos, o arco é 

interrompido com segurança, mesmo que a separação dos contatos aconteça pouco 

antes de uma passagem de corrente pelo zero (W SERVICE 2006). 

De acordo com Mamede Filho (2002), os disjuntores estão sempre associados 

a relés de proteção, sem os quais não passariam de simples chaves com alto poder 

de interrupção. 

Entre os tipos mais conhecidos disjuntores de potência podem ser citados: 
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 Disjuntores a grande volume de óleo; 

 Disjuntores a pequeno volume de óleo; 

 Disjuntores a vácuo; 

 Disjuntores a hexafluoreto de enxofre (SF6). 

O disjuntor a pequeno volume de óleo PVO representam o desenvolvimento 

natural dos antigos disjuntores GVO, na medida em que se procura projetar uma 

câmera de extinção com fluxo forçado de óleo sobre o arco aumentando-se a 

eficiência do processo de interrupção da corrente e diminuindo-se drasticamente o 

volume de óleo no disjuntor (W SERVICE 2006). 

De acordo com W Sevice (2006), quando utilizados em média tensão, contém 

em média, de 2 a 5 litros de óleo isolante por pólo. Para alta tensão, contém em média, 

de 50 a 100 litros de óleo isolante por pólo. 

 

 

 

FIGURA 11- Disjuntor pvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: ( w serveice 2006) 

 

 

As modernas instalações industriais de média tensão (classe 15kv) utilizam 

largamente disjuntores tripolares a pequeno volume de óleo. São constituídos dos 

seguintes elementos Carrinho de apoio (não necessário ao seu funcionamento), Pólos 
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que abrigam os elementos de contato e câmera de interrupção, Suporte metálico de 

sustentação dos pólos e do mecanismo de comando (MAMEDE FILHO 2002). 

 

 

4.1.2-FUSÍVEL LIMITADORES DE CORRENTE 

 

É um dispositivo dotado de um elemento metálico, com seção reduzida na sua 

parte média, normalmente colocado no interior de um corpo de porcelana 

hermeticamente fechado, contendo areia de quartzo de granulometria adequada 

(MAMEDE FILHO 2002). 

O fusível é um limitador de corrente de alta capacidade de interrupção, para 

correntes nominais de 6 a 1000 amperes, em aplicações industriais. Protegem os 

circuitos contra curtos circuitos e também contra sobrecargas de curta duração, como 

acontece na partida de motores de indução com rotor em gaiola (NISKIER 2013). 

De acordo com Mamede (2010), os fusíveis diazed e NH são dotados de 

características limitação de corrente. Para correntes elevadas de curto-circuito, os 

fusíveis diazed e NH atuam no tempo extremamente rápido que não permite que a 

corrente de impulso atinja seu valor máximo. 

Para que um fusível atenda a todos os requisitos de proteção contra as 

correntes de curto-circuito, é necessário que ele ofereça segurança a todos elementos 

localizados a jusante do seu ponto e instalação, o fusível deve proteger a chave 

seccionadora, contator, o relé térmico e o condutor (MAMEDE FILHO 2010). 

A atuação de um fusível é proporcionada pela fusão do elemento metálico 

quando percorrido por uma corrente de valor superior ao estabelecido na sua curva 

de característica tempo x corrente, após a fusão do elemento fusível, a corrente não 

é interrompida instantaneamente, pois a indutância do circuito a mantém, por um curto 

intervalo de tempo, circulando através de arco formado entre as extremidades do 

elemento metálico sólido (MAMEDE FILHO 2002). 
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5 CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

 

O estudo bibliográfico permitiu verificar que para realizar proteção no circuito 

elétrico de média tensão pode ser utilizado varios tipos de componentes diferentes 

para ter um sistema bem coordenado, sendo necessario respeitar as curvas de 

temporização de cada componente enserido no sistema. 

O objetivo tratado no primeiro assunto foi conhecer método do relé de proteção 

visando a sua eficiência para todo o sistema elétrico. Verificado nas literaturas 

pesquisada o réle de proteção é como se fosse o cabeça pensante do sistema, o 

mesmo se sensibiliza e conversa com demais equipamentos do circuito dando ordem 

de abertura ou não. 

O segundo objetivo é realizar a proteção de um transformador de alta potência, 

para que seja bem concedida os componetes que vão atuar em cima dessa proteção 

precisam estar em total sintonia entre si, relé de proteção, tcs e tps, proteção fisicas 

do transformador e disjuntores, assim quando ocorrer qualquer falha no trafo que os 

prejuizos sejam os menores possiveis. 

Por fim o terceiro obejetivo é comprender o que é proteção no circuito e média 

tensão, nesta etapa foi abordado dispositivos de abertura contra curto-circuitos e 

sobre-correntes, como disjuntores de baixa e alta tensão e fusíveis limitadores de 

corrente. É possivel perceber para uma coordenação e seletividade do circuito o ideal 

é estudar o melhor método e concepção do sistema em analise e operação. 

Este estudo permitiu obeservar o precesso em cadeia e de grande importância 

para o circuito no sistema de proteção de média tensão, porque através desse tipo de 

proteção sendo eficiente e aplicado corretamente minimiza varios impactos como 

parada de produção e perdas de equipamentos de alto valor. 
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