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1. FINALIDADE 

Esta norma estabelece critérios e práticas a serem observados nos estudos de 
proteção para a escolha, dimensionamento e localização dos equipamentos de 
proteção contra sobrecorrente nas redes de distribuição aérea das distribuidoras do 
Grupo CPFL Energia, prevendo critérios para ajustes dos equipamentos de proteção 
instalados nas saídas dos alimentadores de distribuição das subestações. 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Engenharia; 

Serviços de Rede; 

Gestão de Ativos. 

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

3.1. CPFL 

GED 3667 – Projeto de Rede de Distribuição - Cálculo Elétrico 

GED 120 – Projetos de Redes Aéreas de Distribuição Rural 

3.2. Externos 

NBR 7282 – Dispositivos fusíveis de alta tensão – Dispositivos tipo expulsão – 
requisitos e métodos de ensaio 

NBR 6856 – Transformador de corrente - especificação e ensaios 

IEC 60.255.151 – Measuring relays and protection equipment – Part 151: Functional 
requirements for over/under current protection 

ANSI c37.112 – IEEE Standard Inverse-Time Characteristic Equations for Overcurrent 
Relays 

4. TERMINOLOGIA 

Além dos termos comumente utilizados na área de proteção, são definidos a seguir 
alguns termos utilizados nesta norma, visando maior clareza. 

4.1. Falta 

Termo que se aplica a todo fenômeno acidental que impede o funcionamento de um 
sistema ou equipamento elétrico. 

Por exemplo: isolador perfurado numa linha elétrica em funcionamento poderá resultar 
em falta no sistema como consequência da falha de isolação. 
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4.2. Curto-circuito 

Ligação intencional ou acidental entre dois ou mais pontos de um circuito, através de 
impedância desprezível. 

4.3. Corrente de curto-circuito 

Sobrecorrente que resulta de um curto-circuito. 

4.4. Sobrecorrente 

Intensidade de corrente superior à máxima permitida para um sistema, equipamento ou 
para um componente elétrico. 

4.5. Coordenação 

Ato ou efeito de dispor dois ou mais equipamentos de proteção em série segundo certa 
ordem, de forma a atuarem em uma sequência de operação pré-estabelecida. 

4.6. Sequência de operação 

Sucessão de desligamentos e religamentos de um equipamento na tentativa de 
eliminar faltas de natureza transitória, sem prejuízo da continuidade de serviço. Se a 
falta persistir a interrupção do fornecimento deverá ser feita pelo equipamento mais 
próximo do ponto com problemas. 

4.7. Seletividade 

Capacidade do equipamento de proteção mais próximo da falta de antecipar, sempre, a 
atuação do equipamento de retaguarda, independente da natureza da falta ser 
transitória ou permanente. 

4.8. Zona de proteção 

É o trecho da rede protegido por um dispositivo de proteção, sendo calculada a partir 
do curto-circuito fase-terra. 

4.9. Capacidade nominal 

É o valor da corrente que um equipamento ou circuito pode conduzir sem que o 
aumento de temperatura provoque danos ao equipamento ou a outros materiais 
vizinhos. 

4.10. Capacidade de interrupção ou abertura 

É a maior corrente que um equipamento pode interromper sem sofrer danos. 

4.11. Característica de operação 

Curva tempo x corrente em que um religador, relé ou outro dispositivo de proteção 
operará. 

4.12. Tempo de religamento 

É o tempo entre uma abertura e um fechamento automáticos de um equipamento de 
proteção. Também conhecido como “Tempo Morto”. 
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4.13. Tempo de rearme 

 de um relé: é o tempo que um relé demora para voltar à posição de repouso 
após a sua atuação, para uma dada curva. 

 de um religador: é o tempo que o religador demora após uma sequência de 
operações (completa ou incompleta) para retornar à contagem zero. 

 de um seccionalizador: é o tempo em que o seccionalizador perderá todas as 
contagens e voltará à contagem zero. 

4.14. Corrente de partida ou pick-up 

Menor corrente com a qual o equipamento começa a sua operação. Apesar de 
começar a operação, não existe garantia que o equipamento operará com essa 
corrente. 

4.15. Tap 

Ajuste da corrente de partida. 

4.16. Dial de tempo 

Ajuste do tempo de atuação dos dispositivos de proteção. Também conhecido como 
curva. 

5. GERAL 

A proteção contra sobrecorrentes é uma parte importante do sistema de distribuição, 
contribuindo para a segurança dos equipamentos e instalações, sua função principal, 
segurança de pessoas e animais, melhoria da continuidade e qualidade do 
fornecimento de energia elétrica e diminuindo os custos para a operação da rede. 

Deve-se observar que a proteção de pessoas e animais se dá de forma indireta, 
desligando a rede no caso de quedas de condutores e outras condições que produzem 
sobrecorrentes, minimizando o tempo em que pessoas ou animais poderiam sofrer 
choques elétricos. Não é objetivo desta proteção proteger pessoas ou animais contra 
contatos diretos com partes energizadas, o que é feito protegendo-se as partes 
condutoras com materiais isolantes ou colocando-as fora do alcance. 

Existem duas filosofias principais para escolha dos ajustes dos equipamentos de 
proteção, dependendo de qual é o objetivo pretendido. Empresas diferentes optam por 
objetivos diferentes e, uma vez escolhido o objetivo e a filosofia a ser usada, a 
mudança é difícil, podendo implicar em alterações físicas dos equipamentos de 
proteção e seus comandos, embora o uso de relés digitais possa facilitar a transição. 
As duas filosofias são conhecidas como “Salva fusível” e como “Queima fusível”. 

“Salva fusível” é uma filosofia que permite que durante os defeitos transitórios, um 
equipamento de proteção com capacidade de religamento desligue o sistema elétrico, 
independente da localização do defeito, antes da fusão do elo fusível mais próximo do 
defeito. Depois de algum tempo, o equipamento de proteção que operou religa, 
retornando a energia à parte desligada. Se o defeito for transitório, o sistema 
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permanecerá ligado. Se o defeito persistir, o elo fusível queimará, isolando a parte com 
defeito. “Queima fusível” é a filosofia contrária, que faz com que o elo fusível mais perto 
do defeito queime, mesmo para os defeitos transitórios. 

Ambas as filosofias têm vantagens e desvantagens, opostas. A vantagem da filosofia 
“Salva fusível” é a menor quantidade de elos fusíveis queimados, implicando em menor 
necessidade de intervenções humanas no sistema elétrico e melhores indicadores de 
continuidade e suas desvantagens são: uma maior quantidade de “piscas” 
(desligamentos de curta duração), que poderão trazer problemas para alguns 
consumidores; e possibilidade de atuação do relé por correntes de inrush, quando 
grandes cargas forem energizadas por manobra ou quando houver o fechamento do 
disjuntor geral do transformador de força. Para a filosofia “Queima fusível” as 
vantagens são: uma quantidade menor de “piscas” nos equipamentos com capacidade 
de religamento, somente consumidores à jusante do elo queimado sofrerão a falta de 
energia, com a desvantagem de queimar elos fusíveis por defeitos transitórios. 

A filosofia “Salva fusível” funciona melhor com consumidores residenciais e pequenas 
cargas comerciais. É usada normalmente nos religadores de distribuição, mas pode ser 
usada nos disjuntores ou religadores das saídas dos alimentadores. 

A filosofia “Queima fusível” é usada pela maioria das distribuidoras do grupo CPFL 
Energia nos equipamentos de saída dos alimentadores, entretanto também pode ser 
usada ao longo das linhas de distribuição, quando, por exemplo, eles atenderem áreas 
urbanas significativas ou grandes consumidores. 

6. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA CPFL 

Este capítulo é apenas informativo, os detalhes de cada sistema devem ser procurados 
nos documentos que tratam dos projetos das redes. 

As distribuidoras do grupo CPFL Energia possuem vários sistemas primários de 
distribuição: 

 Sistema primário a 3 fios com neutro de baixa tensão contínuo e multiaterrado. 

 Sistema primário a 3 fios. 

 Sistema primário a 2 fios. 

 Sistema primário monofásico com retorno por fio. 

 Sistema primário monofásico com retorno pela terra (MRT). 

6.1. Sistema primário a três fios com neutro de baixa tensão 

Aplicado na zona urbana, o neutro da rede secundária é continuo e multiaterrado e é 
interligado à malha da subestação, onde o transformador é solidamente aterrado. 

Em algumas subestações o neutro da rede não é interligado à malha da subestação. 
Nesses casos, deve-se prever, quando houver obras na subestação, que os neutros 
sejam interligados. 
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Também em alguns locais, o neutro da rede não é continuo, tendo cada circuito 
secundário seu próprio neutro. Aqui também deve-se fazer a ligação entre os neutros 
de diferentes circuitos secundários sempre que houverem obras nos circuitos. 

Quanto à densidade de carga, acontecem duas situações: 

 A densidade de carga é alta e o sistema possui grande número de 
alimentadores de pequena extensão. 

 A densidade de carga é baixa e o sistema possui poucos alimentadores de 
razoável extensão. 

Independentemente da carga e da extensão, quando a rede estiver em operação 
normal todos os trechos deverão ter alguma forma de proteção. 

Onde existir flexibilidade de transferência de carga entre alimentadores, ou dentro do 
mesmo alimentador, os vários arranjos devem ser considerados no projeto de proteção, 
de modo que nenhum trecho fique sem proteção para as manobras mais usuais. 

6.2. Sistema primário a três fios 

Esse sistema é, normalmente, aplicado na zona rural, e pode atender pequenas 
localidades. Pode iniciar de um sistema a 3 fios com neutro contínuo e multiaterrado ou 
de uma subestação localizada na zona rural. O sistema é essencialmente radial, sem 
muitos recursos de manobra, devido à baixa densidade de carga, entretanto, nos 
últimos anos tem-se feito esforços para aumentar a flexibilidade operativa. Sua 
extensão pode atingir centenas de quilômetros e pode atender pequenas cidades ao 
longo de seu traçado. Por sua própria condição está exposta às ações da natureza com 
maior rigor do que a rede urbana. Independentemente da extensão, todos os trechos 
deverão ter alguma forma de proteção. 

6.3. Sistema primário a dois fios 

Inicia-se de um sistema a 3 fios, com ou sem neutro, e é usado onde a densidade de 
carga é muito pequena. Normalmente não tem recursos e manobra. 

6.4. Sistemas primários monofásicos 

São sistemas usados onde a densidade de carga é extremamente baixa. 

No sistema monofásico com retorno por fio, o condutor neutro é levado desde a 
subestação até os transformadores de distribuição, onde são ligados ao aterramento 
local. 

No sistema monofásico com retorno pela terra (MRT), apenas uma fase da rede 
primária é levada até o transformador de distribuição, onde se faz um aterramento local 
primário e outro para a rede secundária. 

6.5. Transformadores de distribuição 

Os transformadores de distribuição são compatíveis com o sistema usado no local. 
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Nos sistemas a três fios, os transformadores são trifásicos e possuem conexão em 
delta no lado de AT e estrela aterrada no lado de BT. Na rede de distribuição rural 
também é permitida a aplicação de transformadores que não os trifásicos, desde que a 
conexão no lado AT seja entre fases. 

As tensões primárias e secundárias padronizadas variam entre as empresas e mesmo 
entre regiões de uma mesma empresa e podem ser vistas no GED 3668 – Projeto de 
Rede de Distribuição – Terminologia. 

Nos sistemas a dois fios, os transformadores são monofásicos, com o lado AT ligado 
às duas fases da rede. Uma bucha do lado BT é aterrada, sendo a derivação central, 
se esta existir. 

Nos sistemas monofásicos, os transformadores são monofásicos, ligados entre a fase e 
a terra. Uma bucha do lado BT é aterrada, sendo a derivação central, se esta existir. 
No sistema MRT o aterramento da secundária é independente do aterramento do lado 
primário. 

7. TIPOS DE FALTAS 

Quanto à sua duração as faltas podem ser classificadas em faltas transitórias e faltas 
permanentes. 

7.1. Faltas transitórias ou temporárias 

Faltas transitórias são aquelas em que a operação de um equipamento de proteção 
elimina o defeito e o circuito volta a operar normalmente depois de religado. 

As causas mais comuns de defeitos transitórios são: 

 Descargas atmosféricas 

 Contatos momentâneos entre condutores 

 Abertura de arco elétrico 

 Materiais sem isolação adequada 

A literatura nos informa que cerca de 80% das faltas que ocorrem nas redes de 
distribuição são faltas transitórias. 

7.2. Faltas permanentes 

Faltas permanentes são aquelas em que é necessária a intervenção do homem para 
que se corrija o defeito causador da interrupção antes de se religar o equipamento 
operado. 

Eventualmente, uma falta do tipo transitória pode se transformar em uma falta do tipo 
permanente caso não haja uma operação adequada dos equipamentos de proteção. 
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8. FENÔMENOS A SEREM OBSERVADOS NOS ESTUDOS DE PROTEÇÃO 

8.1. Correntes de curto-circuito 

As fórmulas para o cálculo do curto-circuito estão listadas no anexo III. 

Os valores de curto-circuito poderão ser calculados manualmente ou através de 
programas computacionais escritos para esse fim. Entre os programas disponíveis 
encontram-se o REDE, desenvolvido na Gerência de Planejamento do Sistema Elétrico 
– OEP, o Interplan, e o CYMDIST, este último parte do GISD. Qualquer um deles 
poderá ser usado, a critério do projetista, desde que este se encontre disponível para a 
empresa em questão. 

As impedâncias de sequência positiva e zero dos cabos utilizados nas distribuidoras do 
grupo CPFL podem ser encontradas no GED 3667 ou no GISD. 

As seguintes observações devem ser levadas em consideração no cálculo das 
correntes de curto-circuito: 

 Os valores das correntes para os curtos-circuitos trifásicos e bifásicos serão 
calculados como valores máximos, ou seja, a impedância de contato será zero. 

 As correntes de curto-circuito fase-terra deverão ser calculadas com impedância 
de contato igual à zero (curto-circuito fase-terra máximo), que será usada para 
dimensionamento de equipamentos, e com impedância de contato igual a 40 
ohms (curto-circuito fase-terra mínimo), que será usado para as verificações de 
coordenação e seletividade entre os dispositivos. 

Deve-se observar que o valor calculado com 40 Ω não será usado para o ajuste 
dos pick-ups dos dispositivos de proteção de terra, uma vez que o valor da 
corrente do curto-circuito, quando ocorrem faltas de alta impedância, pode ser 
muito menor que o calculado. 
Se existirem apenas transformadores com o lado de AT ligados entre fases, o 
valor a ser ajustado para os dispositivos de proteção de terra será em torno de 
12 A para os equipamentos de saída dos alimentadores ou 8 A para os 
religadores de linha, ou o menor valor oferecido pelo dispositivo se não puderem 
ser ajustados esses valores. Quando existirem transformadores ligados entre 
fase e terra, que produzirão correntes de terra durante sua operação normal, o 
valor da corrente mínima de atuação deverá ser maior que a maior corrente de 
terra esperada em operação normal. 

 Deve-se calcular o curto-circuito simétrico e o assimétrico. Caso seja possível 
deve-se calcular o curto-circuito assimétrico com a relação x/r do ponto onde o 
curto estiver sendo calculado. Se o valor de x/r não for conhecido pode-se usar 
1,35 como fator de assimetria, para curtos-circuitos até 2 ou 3 km da S/E; para 
pontos mais distantes o valor do fator de assimetria será 1. O ANEXO IV traz o 
método para o cálculo das correntes de curto-circuito assimétricas. Deve-se 
observar que relés digitais, inclusive os de religadores, filtram a componente de 
corrente contínua, assim, a assimetria não influencia na operação desses relés, 
entretanto, fusíveis e relés eletromecânicos podem ser influenciados por ela. 
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8.2. Correntes de inrush 

Um fenômeno transitório, característico da corrente de magnetização de 
transformadores é o alto surto de corrente observado ocasionalmente quando um 
transformador é energizado. Isto pode causar uma queda momentânea da tensão se a 
impedância da fonte for considerável, e também pode causar a atuação de 
equipamentos de proteção contra sobrecorrentes, se esses forem ajustados com 
valores muito baixos. A este surto de corrente chamamos inrush (palavra inglesa que 
significa surto). 

8.2.1 Física do fenômeno 

Se um transformador pudesse ser energizado no instante em que o valor da onda de 
tensão correspondesse ao fluxo magnético real do núcleo nesse instante, a 
energização seria uma suave continuação da operação anterior, sem que ocorresse um 
transiente magnético. Mas na prática, o instante do chaveamento não está sob controle 
e assim um transiente magnético é praticamente inevitável. 

Quando um transformador é desenergizado, a corrente de magnetização segue o laço 
de histerese até o zero, e a densidade de fluxo segue para um valor residual Br (veja a 
Figura 1). A Figura 1 mostra a onda de corrente de magnetização I1 e da densidade de 
fluxo B1 definitivamente interrompida no instante marcado pela primeira linha vertical 
tracejada, na qual a corrente passou pelo zero, com o fluxo em um valor residual Br. Se 
o transformador não fosse desenergizado, as ondas de corrente e de densidade de 
fluxo teriam seguido as curvas tracejadas, mas, com o transformador sendo 
desenergizado, elas seguem as linhas sólidas horizontais I2 e B2, a corrente em zero e 
a densidade de fluxo em +Br. 

Para ilustrar o fenômeno do inrush sob condições que levarão ao transiente máximo, 
assumiremos que o circuito é restabelecido no instante indicado pela segunda linha 
tracejada vertical quando a densidade de fluxo estaria normalmente em seu máximo 
valor negativo (-Bmax). Desde que o fluxo magnético não pode ser criado ou destruído 
instantaneamente, a onda de fluxo ao invés de partir com seu valor normal (-Bmax no 
caso presente) e crescer seguindo a curva tracejada, parte do final de B2, com valor 
residual +Br e traça a curva B3. A curva B3 é uma curva senoidal deslocada ao invés 
da característica de saturação do circuito, porque, com uma tensão senoidal aplicada, a 
força contra eletromotriz e, portanto, a onda de fluxo tem de ser senoidais. A saturação 
modifica não o fluxo, mas apenas a corrente de magnetização necessária para produzir 
o fluxo. 

A onda de corrente, correspondente à onda de densidade de fluxo B3, é mostrada 
como I3. O valor teórico máximo da curva B3 é Br+2Bmax, e, se o transformador for 
desenhado para uma densidade de fluxo econômico Bmax, a crista de B3 produzirá 
supersaturação no circuito magnético e produzirá uma crista muito grande na corrente 
de magnetização. 

Devemos lembrar que a onda de densidade de fluxo controla a corrente e não a 
corrente controla a densidade de fluxo. 
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Figura 1 – Densidade de fluxo residual e corrente de inrush 

8.2.2 Cálculo da corrente de inrush 

A revista O Setor Elétrico de setembro de 2010, páginas 26-39, traz o artigo “Proteção 
dos Transformadores – Parte I”, que mostra um método interessante para o cálculo da 
corrente de inrush, em sistemas industriais. Nesse método a corrente de inrush de um 
transformador, energizado com uma fonte ideal, é corrigida para o ponto real da 
instalação do transformador, usando-se a corrente de curto-circuito do ponto de 
instalação. A corrente de inrush com a fonte ideal é igual a 10 vezes a corrente nominal 
do transformador, para transformadores até 1 MVA, isolados à óleo. A correção pode 
ser feita por dois métodos equivalentes: 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1

1

𝐼𝑐𝑐3𝐹
+

1

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ

 ou 𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑉𝑓𝑓

√3×(𝑍𝑠+𝑍𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ)
, onde: 

𝐼𝑐𝑐3𝐹 é a corrente de curto-circuito trifásico do ponto de instalação do transformador; 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ é a corrente de inrush do transformador, sem correção (10 vezes a sua corrente 
nominal) 

𝑍𝑠 é a impedância de sequência positiva do sistema, no ponto de instalação 
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𝑍𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ é a impedância de inrush, que produz uma corrente de 10 vezes a nominal do 
transformador, quando aplicada a tensão nominal. Considerar sempre como puramente 
indutiva. 

Uma das vantagens desse cálculo é que a corrente de inrush sempre será menor que a 
corrente de curto-circuito trifásico do ponto considerado. 

Os métodos descritos abaixo são adaptações do método descrito no artigo, aplicados 
às redes de distribuição radiais. 

8.2.2.1 Método completo 

O cálculo mais exato das correntes de inrush em cada ponto da rede deve ser feito 
calculando-se a impedância de inrush para cada equipamento e depois fazer-se a 
redução do circuito até a chave onde se queira calcular a corrente de inrush, obtendo-
se uma impedância equivalente e a seguir calcula-se a corrente. Evidentemente, para 
que isso seja possível para todo um alimentador, é necessário um programa de 
computador. O exemplo, a seguir, mostra o cálculo para o ramal, protegido pela chave 
fusível 408047 do alimentador SOZ04, mostrada na Figura 2 (chave no alto, à 
esquerda, próxima ao transformador 408177), onde se desprezou a diferença angular 
entre as impedâncias. 

 
Figura 2 – Circuito para o exemplo do cálculo de inrush 
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A Tabela 1 mostra as impedâncias de inrush de cada transformador e a corrente de 
curto-circuito trifásico no ponto de instalação. 

Tabela 1 – Impedância de inrush e correntes de curto-circuito para vários transformadores 

Número 
operativo 

Potência 
Nominal  

(kVA) 

Impedância de 
inrush 

(Ω) 

Corrente de curto-
circuito trifásico 

(A) 

393052 45 314,69 1297 

395784 30 472,03 1347 

285070 45 314,69 1259 

408178 45 314,69 1535 

393132 45 314,69 1781 

408177 30 472,03 1959 

O diagrama da Figura 3 mostra as impedâncias do circuito resultante, assim como 
algumas etapas da redução do circuito, mostradas nas setas largas, finalizando com 

uma impedância de 63,24  Ω 
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4
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2
,0

3
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3
1

4
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3
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1
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4
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2
,0
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3
1

4
,6

9
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3
1

5
,1

2
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Figura 3 – Impedâncias de inrush e redução do circuito 

A corrente de inrush resultante é: 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑉𝑓𝑓

√3 × 𝑍𝑒𝑞

=
11900

√3 × 63,24
= 109 𝐴 

8.2.2.2 Método simplificado 1 

O método simplificado 1 consiste em se calcular a corrente de inrush corrigida de cada 
transformador, no seu ponto de instalação, e depois somar as correntes resultantes. 
Esse método, aplicado ao ramal do circuito acima, está mostrado na Tabela 1, 
resultando em uma corrente de inrush de 115 A na chave. 
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Tabela 2 – Correntes de inrush com o método simplificado 1 

Número 
operativo 

Corrente de 
curto-circuito 

Potência 
nominal 

Corrente 
de inrush 

Corrente de 
inrush corrigida 

393052 1297 45 22 21 

395784 1347 30 15 14 

285070 1530 45 22 22 

408178 1535 45 22 22 

393132 1775 45 22 22 

408177 1932 30 15 14 

8.2.2.3 Método simplificado 2 

O método simplificado 2 é semelhante ao método simplificado 1, mas somam-se as 
potências de todos os transformadores a jusante da chave desejada, calcula-se a 
corrente de inrush dessa somatória e corrige-se a corrente pela corrente de curto-
circuito do ponto de instalação da chave. Para o mesmo ramal acima, a soma dos 
transformadores é 240 kVA, resultado em uma corrente de inrush de: 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ = 10 ×
∑ 𝑆 

√3 × 𝑉𝑓𝑓

= 10 ×
240

√3 × 11,9
= 116 𝐴 

A corrente de curto-circuito trifásico no ponto de instalação da chave é de 1972 A, 
resultando em uma corrente corrigida de: 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1

1
1972 +

1
116

= 110 𝐴 

8.2.2.4 Comparação entre os métodos 

Os valores calculados pelos três métodos são muito semelhantes e estão resumidos na 
Tabela 3. A menor corrente é a calculada pelo método completo e a maior pelo método 
simplificado 1, como seria de se esperar, já que a primeira considera a queda de 
tensão em toda a rede entre os transformadores e a fonte, enquanto que o método 
simplificado 1 só considera a queda de tensão causada pelo próprio transformador 
onde se faz o cálculo. O método simplificado 2 considera a queda de tensão provocada 
pela corrente da somatória das potências nominais dos transformadores entre a chave 
e a fonte, mas não considera as quedas de tensão entre a chave e os transformadores. 
Neste caso, os valores são muito próximos, mas os valores podem variar dependendo 
da quantidade de transformadores e da topologia da rede. O método completo produz o 
melhor e menor resultado em qualquer situação, enquanto que os métodos 
simplificados produzem uma corrente maior. 
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Tabela 3 – Comparação entre os métodos para o cálculo da corrente de inrush 

Método 
Corrente de 

inrush corrigida 

Completo 109 

Simplificado 1 115 

Simplificado 2 110 

Sugere-se usar o método simplificado 2 até que um programa capaz de fazer os 
cálculos do método completo esteja disponível, entretanto, o método simplificado 1 
também poderá ser usado. 

9. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE 

Neste capítulo serão abordados os principais equipamentos de proteção utilizados pela 
CPFL. 

Os equipamentos utilizados são os seguintes: 

 Chave Fusível e Elo fusível 

 Disjuntor/Relé 

 Religador 

 Seccionalizador 

9.1. Chave fusível e elo fusível 

A chave fusível é o dispositivo mais empregado em saídas de ramais, devido ao seu 
baixo custo. As chaves fusíveis disponíveis para uso nos sistemas da CPFL estão 
especificadas no GED 926. Eles devem ter capacidade de interrupção maior que 
máxima corrente de curto-circuito do ponto de instalação. Devido às altas correntes de 
curto-circuito disponíveis no seu sistema elétrico, para a RGE estão disponíveis duas 
capacidades de interrupção. 

Quando usadas com lâminas desligadoras, as chaves fusíveis podem transportar até 
300A. Quando usadas com elos fusíveis, a capacidade de condução é a nominal do elo 
fusível. 

9.1.1 Escolha dos pontos de instalação 

Ao escolher o ponto de instalação das chaves fusíveis os seguintes cuidados devem 
ser tomados: 

 Na rede rural, a instalação deverá ser sempre em local de fácil acesso. 

 Recomenda-se que o número de chaves fusíveis em série não ultrapasse quatro, 
incluindo a chave de entrada do consumidor. O fator que determinará o número 
exato será o da seletividade entre os elos fusíveis, o que será visto mais adiante. 

 Instalar chaves fusíveis somente em ramais com mais de 3 transformadores ou 
mais de 300 m. 
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Excluem-se dessas recomendações as chaves fusíveis das entradas dos 
consumidores, que devem atender as normas técnicas específicas, e as chaves 
fusíveis diretas ou com lâminas desligadoras (sem elos fusíveis). 

Nota 1: A instalação de chaves fusíveis, com elos, em pontos com correntes de carga 
maior que 25 A ou com mais de 800 consumidores, deve ser analisada criteriosamente 
uma vez que a queima de um elo fusível interromperá uma carga significativa ou um 
grande número de consumidores. 

Nota 2: A quantidade de elos fusíveis instalados deve ser a menor possível, de maneira 
a se evitar queimas por defeito transitório. 

Quando a proteção atuar na filosofia “Queima fusível”, deve-se evitar o uso de elos 
fusíveis na zona protegida pela unidade instantânea dos relés dos alimentadores, pois, 
com defeitos transitórios, haveria a queima de elo e ainda uma operação automática do 
disjuntor. Se a proteção atuar no sistema “Salva fusível”, essa regra não se aplica, já 
que se espera que a atuação do disjuntor evite a queima dos elos fusíveis nos defeitos 
transitórios. 

Os elos fusíveis empregados nas chaves fusíveis das redes de distribuição são do tipo 
K e as curvas tempo x corrente de interrupção estão definidas na NBR 7282. As 
capacidades nominais usadas pela CPFL são 6A, 10A, 15A, 25A, 40A e 65A, todos do 
grupo A da NBR 7282. O ANEXO V reproduz as curvas tempo x corrente dos elos 
fusíveis. O uso do elo 6K deve ser evitado, uma vez que a seletividade deste elo com 
os elos do tipo H, usados na proteção de transformadores de distribuição, é muito ruim, 
podendo ocorrer a queima do elo 6K para defeitos no transformador ou rede 
secundária, veja a Figura 4. Elos fusíveis do grupo B são usados para proteção de 
transformadores de distribuição e bancos de capacitores, mas não devem ser utilizados 
para a proteção de redes. 

9.1.2 Dimensionamento da chave fusível e do elo fusível 

Para se evitar queimas desnecessárias ocasionadas pela passagem de correntes de 
surto, provocadas por descargas atmosféricas, além da necessidade de coordenação 
com elos fusíveis de transformadores, o menor elo fusível a ser usado na rede de 
distribuição será o elo 10K (ou o elo 6K, onde seu uso for inevitável) na zona rural e o 
elo 15K na zona urbana. 

O dimensionamento da chave fusível e do elo fusível deve obedecer aos seguintes 
critérios: 

a) A capacidade de interrupção do porta-fusível deve ser maior que a corrente de 
curto-circuito trifásico (simétrico e assimétrico) do ponto de instalação. 
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Figura 4 – Comparação entre o elo 6K e os elos do tipo H 

b) A corrente nominal do elo fusível deve ser maior que a corrente de carga prevista 
para o horizonte do estudo (3 a 5 anos). 

𝐼𝑒𝑙𝑜 = 𝐾𝐹 × 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  

Onde: 
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𝐼𝑒𝑙𝑜 é a corrente nominal do elo fusível 

𝐾𝐹 é o fato de crescimento da carga, dado por: 

𝐾𝐹 = (1 +
%

100
)

𝑛

 

% é o fator de crescimento anual 

𝑛 é o numero de anos para o horizonte do estudo 

𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 é a corrente de carga máxima atual passante no ponto de instalação , já 

levando-se em consideração as manobras. 

c) O elo fusível deve ser capaz de suportar a corrente de inrush do momento de 
energização do circuito. 

𝐼0,13 > 𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ 

Onde: 

𝐼0,13 é a corrente de fusão do elo para o tempo de 0,13 s 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ é a corrente de inrush esperada. 

A Tabela 4 mostra os valores máximos da corrente de inrush para cada elo fusível 
usado pela CPFL. 

d) A corrente para o tempo de 300 s na curva de tempo máximo de interrupção deve 
ser menor que a menor corrente de curto-circuito fase-terra mínima do trecho onde 
o elo fusível é a proteção de retaguarda. Isto não sendo possível, deve-se 
assegurar que o elo fundirá pelo menos para a menor corrente de curto-circuito 
fase-terra mínima do trecho sob proteção deste elo. 

𝐼300 < 𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇𝑚𝑖𝑛 

Onde: 

𝐼300 < 𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇𝑚𝑖𝑛 é a corrente em 300 s na curva de tempo máximo de interrupção 

𝐼300 < 𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇𝑚𝑖𝑛 é a corrente de curto-circuito fase-terra mínima de trecho onde o elo 
é a proteção de retaguarda 

A Tabela 4 mostra os valores de corrente para a fusão do elo em 300 s 

e) Deve-se escolher o menor elo fusível que atenda às condições anteriores e que 
atenda ainda os requisitos de coordenação e seletividade com outros 
equipamentos instalados à jusante ou montante. 
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Tabela 4 – Correntes de carga máxima, correntes de curto-circuito fase-terra mínimo  
e correntes de inrush máxima para o uso de elos fusíveis de distribuição 

Elo 
Corrente de 

carga máxima  
(A) 

Corrente de curto-circuito 
Fase-terra mínima  

(A) 

Corrente de inrush 

máxima 𝐼0,13  

(A) 

6K 6 14 60 

10K 10 23 110 

15K 15 37 190 

25K 25 60 315 

40K 40 85 510 

65K 65 150 800 

Exemplo: 

Dimensionar a chave e o elo fusível a serem instalados em um local com as seguintes 
condições: 

 Corrente de carga no 5º ano = 13A 

 Tensão nominal 13,8 kV 

 Potência instalada à frente da chave 645 kVA (𝐼𝐼𝑁𝑅𝑈𝑆𝐻 = 162A em 0,1s) 

Como a corrente de curto-circuito do ponto de instalação, veja a Tabela 5, é menor que 
a capacidade de interrupção da chave de 100A (7100A simétrico), pode-se instalar uma 
chave fusível neste ponto. 

Tabela 5 – Correntes de curto-circuito para o exemplo de instalação de chave fusível 

Correntes de curto-
circuito simétricas 

No ponto de 
instalação 

No final do 
trecho 

Icc30 (A) 1200 650 

Icc20 (A) 1040 562 

IccFT (A) 400 300 

IccFTMIN (A) 160 120 

Os elos que atendem todos os requisitos são os elos 15K, 25K e 40K, conforme 
mostrado na Tabela 6. Portanto, utilizaremos o elo 15K já que neste exemplo não 
existem outros equipamentos com os quais fazer coordenação ou seletividade. 
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Tabela 6 – Análise dos elos fusíveis para o exemplo 

Elo 
Suporta corrente 
de carga do ano 

horizonte 

Suporta a 
corrente de 

inrush 

Funde com a corrente 
de curto-circuito  

fase-terra mínima 

6K Não Não Sim 

10K Não Não Sim 

15K Sim Sim Sim 

25K Sim Sim Sim 

40K Sim Sim Sim 

65K Sim Sim Não 

9.2. Chave fusível religadora 

A chave fusível religadora é uma montagem de duas ou três chaves fusíveis em um 
único conjunto, sendo que normalmente apenas uma chave do conjunto conduz a 
corrente do circuito. Quando ocorre a queima do elo fusível dessa chave, a sua queda 
provoca o acionamento de um mecanismo que transfere a corrente para outra chave do 
conjunto, podendo essa sequência acontecer uma segunda vez. Caso o elo fusível da 
última chave do conjunto também queime, haverá a interrupção do circuito, sendo 
necessária substituir-se os elos fusíveis e rearmar os dispositivos de transferência, com 
vara de manobra.  

As chaves fusíveis religadoras também são especificadas pela NBR 7282, existindo 
atualmente chaves de duas capacidades de interrupção, 2 kA ou 6 kA assimétricos. A 
Figura 5 mostra um modelo de chave fusível religadora para 2 kA. 

 
Figura 5 – Chave fusível religadora 
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O uso da chave fusível religadora é indicado para as redes rurais, com baixa corrente 
de curto-circuito. Ela permite que os primeiros defeitos transitórios sejam eliminados 
pelo religamento da chave. 

É possível que os elos queimados das chaves fusíveis religadoras sejam substituídos, 
mesmo que o último elo ainda não tenha queimado, recompondo a chave na sua 
condição inicial de trabalho. Neste caso a substituição dos elos é feita sem interrupção 
do circuito. 

Devido ao seu funcionamento, existem algumas restrições para o seu uso, além das 
correntes nominais e de interrupção: 

 O maior elo fusível a ser usado na chave fusível religadora é o 40K, entretanto, 
sugere-se evitar o uso desse elo, preferindo o elo 25K, pois, devido à grossura 
da cordoalha, ela pode ficar inteira durante a fusão do elo e tocar o contato da 
chave adjacente, fazendo com que esta conduza a corrente antes que haja a 
extinção do arco, eliminando o tempo morto. 

 A chave fusível religadora deve ser a chave fusível mais a montante do circuito. 
Chaves fusíveis comuns à montante de chaves fusíveis religadoras, obrigaria 
que as primeiras usassem elos de capacidade muito altos para se obter alguma 
seletividade, por exemplo, uma chave fusível religadora com elos 10K teriam 
seletividade com elos 25K para correntes menores que 110 A e com elos 40K 
para correntes menores que 290 A, enquanto que o elo de 25K só teria 
seletividade com o elo 65K para correntes menores que 300 A. 

 A chave fusível religadora não deve ser instalada à montante de outros 
equipamentos com religamento automático, pelas razões apresentadas em 10.6. 

 A chave fusível religadora não deve ser instalada à jusante de religadores que 
tenha curvas rápidas, pois, se o defeito for transitório, ele será eliminado pelas 
operações rápidas do religador e, se o defeito for permanente, todos os elos 
fusíveis da chave fusível religadora se queimarão após o religador realizar suas 
operações rápidas. Pelas mesmas razões, a chave fusível religadora não deve 
ser instalada dentro da zona de proteção das unidades instantâneas dos relés 
de proteção dos alimentadores, ainda que a capacidade de interrupção das 
chaves seja maior que os valores de curtos-circuitos disponíveis. 

A Figura 6 mostra os elos fusíveis com o uso das chaves fusíveis religadoras. Além das 
curvas normais dos elos, são mostradas as curvas de tempo máximo de interrupção, 
multiplicado por 3, para se levar em consideração os religamentos (curvas tracejadas, 
da mesma cor do elo) e as curvas de tempo mínimo de fusão multiplicada por 0,75 
(curvas verdes claras). A corrente máxima de seletividade é aquela do cruzamento da 
curva tracejada com a curva verde claro. 
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Figura 6 – Elos fusíveis com o uso de chave fusível religadora 

9.3. Disjuntores e relés 

Um dos equipamentos de proteção usados nas saídas dos alimentadores é o disjuntor 
comandado por relés de sobrecorrente de fase (50/51) e neutro (50N/51N e 51GS) com 
religamento automático. 
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Os relés de sobrecorrente usados para as proteções de fase e terra podem ser 
eletromecânicos, estáticos e, atualmente, digitais numéricos, com unidades 
instantâneas e temporizadas. A unidade temporizada possui curva de tempo inverso, 
podendo ser extremamente inverso, muito inverso ou normal inverso. Os relés digitais 
possuem curvas conforme definidas pelas normas IEC 60.255-151 ou ANSI c37.112, 
enquanto que relés eletromecânicos e estáticos possuem curvas definidas por seus 
fabricantes. Atualmente os relés digitais numéricos estão substituindo os relés 
eletromecânicos e estáticos. 

Quando curvas ANSI forem usadas, é necessário verificar quais são os parâmetros 
usados pelo equipamento, pois a ANSI especifica o tipo de equação usada, mas não os 
parâmetros da equação. A norma da ANSI também especifica as equações de rearme 
dos equipamentos, mas aqui também os parâmetros não são iguais para todos os 
fabricantes. Alguns equipamentos permitem que se escolha usar ou não o rearme de 
acordo com a curva ANSI, enquanto que outros sempre mantêm o rearme ativo. 

Os relés digitais, bem como os estáticos, permitem que se ajuste um valor baixo para a 
corrente de pick-up de terra, a fim de desligar o alimentador nas ocorrências de faltas à 
terra de alta impedância, o que não pode ser obtido com os relés eletromecânicos. A 
mínima corrente de atuação da proteção de sobrecorrente sensível de terra (51GS) 
deve ser ajustada em torno de 12 A ou com um valor tão baixo quanto possível, se o 
relé não possuir tap que permita os 12 A, observando-se as correntes produzidas pelos 
transformadores cujos lados de alta tensão são ligados entre fase e terra e os bancos 
de capacitores e reguladores de tensão na configuração estrela aterrada, como será 
visto mais à frente. Independentemente do valor da corrente mínima de atuação que se 
consiga ajustar no relé 51GS, a sua instalação deve ser prevista em todos os 
alimentadores de média tensão de classe 15 kV e 24,2 kV. 
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Figura 7 – Ligação dos transformadores de corrente e relés de fase e terra 
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Os relés são ligados aos alimentadores através de transformadores de corrente de 
capacidades adequadas, sendo que os relés para a proteção de terra são ligados no 
esquema residual. A Figura 7 mostra a ligação dos transformadores de corrente e dos 
relés na ligação usual na CPFL. 

9.3.1 Operação do disjuntor 

Quando um relé é sensibilizado por uma corrente de defeito, este relé acionará o 
disjuntor, após o tempo especificado pela sua curva característica. O disjuntor abrirá o 
circuito interrompendo a corrente de defeito. Após a passagem de um período de 
tempo igual ao primeiro intervalo de religamento, o relé de religamento, a UTR, ou, nos 
equipamentos mais modernos, o próprio relé que operou fechará o disjuntor. Se a 
corrente de defeito não mais existir, o disjuntor permanecerá fechado. Caso a corrente 
de defeito ainda exista, o relé de sobrecorrente tornará a acionar a abertura do 
disjuntor, então, o relé de religamento esperará pelo segundo intervalo de religamento 
e fechará novamente o disjuntor. Uma vez mais, se a corrente de defeito continuar, o 
relé de sobrecorrente abrirá o disjuntor, entretanto, após esta terceira abertura, o 
disjuntor permanecerá aberto até a intervenção de um operador. A Figura 8 mostra as 
correntes durante um ciclo completo de operações de um disjuntor. A quantidade de 
religamentos pode variar, podendo, em alguns casos, serem feitos três religamentos. 
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Figura 8 – Operação do disjuntor 

Esta sequência de desligamentos e religamentos fará com que o sistema continue 
ligado após a ocorrência e eliminação de defeitos transitórios, sem que seja necessária 
a intervenção de eletricistas e operadores para a sua operação. 

Os intervalos de religamentos podem variar em uma ampla faixa, dependendo das 
características do disjuntor. Os valores mais usuais na CPFL são 5 s e 30 s para o 
primeiro e segundo intervalo respectivamente, pois muitos disjuntores precisam desse 
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intervalo. Quando três religamentos forem realizados, os tempos de religamentos 
devem ser compatíveis com os equipamentos utilizados. 

9.3.2 Dimensionamento dos disjuntores e transformadores de corrente 

Os disjuntores são dimensionados para suportar a corrente nominal e para interromper 
a corrente de curto-circuito máxima de seu ponto de instalação. 

O dimensionamento inicial e o acompanhamento da mudança dos níveis de curto-
circuito são feitos pela Diretoria de Engenharia – OE, e, portanto, não é necessário 
verificar esse dimensionamento. 

Os transformadores de corrente (TC) também são especificados pela Diretoria de 
Engenharia, entretanto, quando forem definidos os ajustes dos relés deve-se atentar 
para a corrente nominal e a máxima corrente de curto-circuito que o TC pode 
transportar sem sofrer saturação. A saturação faz com que a corrente do secundário 
não seja proporcional à corrente do primário podendo até mesmo fazer com que a 
corrente do secundário tenha longos períodos de zero, o que impediria o relé de 
operar. 

Os TCs para proteção, usados na CPFL, têm fator térmico igual a 1,2, o que significa 
que eles podem transportar continuadamente 20% acima da corrente nominal. Assim 
um TC com relação 600-5 pode conduzir 720 A primários, enquanto que um TC com 
relação 400-5 transporta 480 A. 

Segundo a norma NBR 6856 a precisão do TC de proteção deve ser garantida até uma 
corrente igual a 20 vezes a sua corrente nominal, quando alimentando sua carga 
nominal. Acima desse valor o erro do TC será maior que especificado, podendo, nos 
casos extremos, impedir a atuação do relé. Assim um TC de relação 600-5 não 
saturará para correntes menores que 12.000 A, enquanto que um TC de relação 300-5 
não saturará para correntes menores que 6.000 A. 

9.3.3 Ajustes dos relés 

O esquema de proteção com o uso de relés pode ser visualizado na Figura 9. As 
unidades temporizadas e instantâneas terão as suas próprias faixas de atuação, sendo 
que a quantidade de operações para bloqueio do disjuntor será a mesma, 
independente de que unidade do relé operar. Quando usado com a filosofia “Queima 
fusível”, a unidade instantânea estará ativa para todas as operações do equipamento, 
enquanto que para a filosofia “Salva fusível” a unidade instantânea operará apenas na 
primeira operação do equipamento, ficando bloqueada nas operações subsequentes. A 
unidade temporizada fica ativa, em todas as operações, para as duas filosofias. 

9.3.3.1 Tap da unidade temporizada de fase 

O relé de fase deve ser ajustado para que o alimentador transporte a sua corrente de 
carga mais as correntes de manobra que se fizerem necessárias. Além disso, o relé 
deverá operar para a menor corrente de curto-circuito bifásico do trecho sob proteção 
do disjuntor. 
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Figura 9 – Zonas de proteção das unidades instantânea e temporizada 

Para atender a essas duas condições o tap do relé deve ser calculado da seguinte 
forma: 

a) 𝑇𝑎𝑝𝐼𝐹 >
𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎×𝐾𝐹

𝑅𝑇𝐶
 

Onde: 

𝑇𝑎𝑝𝐼𝐹 é o tap da unidade temporizada de fase; 

𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 é a corrente de carga do alimentador somada com as correntes necessárias 

para permitir manobras. De maneira geral, 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 será de 1,5 a 2 vezes a corrente 

atual do alimentador. 

𝐾𝐹 é o fator de aumento da carga para o horizonte de estudo. 

𝑅𝑇𝐶 é a relação de transformação de corrente do TC. 

b) 𝑇𝑎𝑝 <
𝐼𝑐𝑐2𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐹𝑆×𝐹𝐼×𝑅𝑇𝐶
 

Onde: 

𝐼𝑐𝑐2𝐹𝑚𝑖𝑛 é o menor curto-circuito bifásico do trecho protegido pelo disjuntor 

𝐹𝑆 é um fator de segurança que leva em consideração erros envolvidos no cálculo 
das correntes de curto-circuito, erros da RTC e erros do relé. Esse fator deve estar 
na faixa de 1,5 a 2. Para uma discussão detalhada desse valor veja o ANEXO VI . 

𝐹𝐼 é o fator de início da curva do relé, definida pelo fabricante. Como os fabricantes 
definem as curvas dos relés a partir de 1,5 ou 2 vezes o tap, 𝐹𝐼 será normalmente 

1,5 ou 2, para os relés eletromecânicos. Para os relés digitais, 𝐹𝐼 pode ser tão 
baixo como 1,1. 
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c) Sempre que possível o tap deve ser escolhido para proteger os cabos da saída do 
alimentador contra possíveis sobrecargas. O ANEXO VII mostra a curva de 
recozimento para os vários cabos usados pela CPFL. 

d) O tap escolhido deve atender as condições "a" e "b" acima e devem permitir a 
coordenação com outros dispositivos instalados na rede. Nem sempre será 
possível atender o item "b" para curto-circuito até no final do alimentador. Se isto 
ocorrer, deverá ser instalado outro dispositivo para proteger o trecho que estiver 
fora do alcance do relé de fase do alimentador. 

9.3.3.2 Curva da unidade temporizada de fase 

A fim de evitar os efeitos nocivos das altas correntes de curto-circuito, a curva da 
unidade temporizada de fase deve ser a mais baixa possível, desde que permita a 
coordenação e seletividade do relé com outros equipamentos de proteção, instalados 
na rede de distribuição. Isto é, inicialmente escolhe-se a menor curva disponível para o 
relé a ser usado e então verifica-se a coordenação e seletividade com outros 
dispositivos, conforme será visto mais adiante. Se esta curva permitir uma boa 
coordenação e seletividade, ela será a escolhida, caso contrário escolhe-se uma curva 
mais lenta e repete-se o processo. 

Sempre que possível, a curva deve proteger o cabo de saída do alimentador e outros 
equipamentos de danos causados por sobrecargas. 

9.3.3.3 Tap da unidade instantânea de relé de fase. 

O tap da unidade instantânea do relé de fase deverá ser ajustado de acordo com a 
área de atuação desejada. Não há uma regra específica para a escolha da área de 
atuação, que dependerá muito das condições de cada alimentador e da filosofia 
adotada. 

Para a filosofia “Queima fusível”, deve-se levar em consideração que a unidade 
instantânea pode auxiliar na investigação de defeitos que provoquem a abertura do 
disjuntor do alimentador, através da sinalização da unidade acionada. Isto está 
relacionado ao fato de que a corrente de curto-circuito é inversamente proporcional à 
distância entre subestação e o ponto com defeito e que, devido ao modelo de proteção 
adotado, as correntes maiores acionarão a unidade instantânea. Portanto, se a unidade 
operada for a unidade instantânea, então o defeito deve estar mais próximo da 
subestação. Em vista do exposto, é conveniente que a zona de atuação da unidade 
instantânea seja delimitada por uma chave de manobra ou outro equipamento de 
proteção, posicionada estrategicamente no trecho intermediário do alimentador ou na 
divisa entre a zona urbana e a zona rural, em geral distante de 1 a 3 km da subestação. 

Para a filosofia “Salva fusível”, a unidade instantânea deve ser ajustada para atuar para 
defeitos até os próximos equipamentos de proteção com capacidade de religamento, 
ou até o final da rede, caso não existam outros equipamentos com capacidade de 
religamento instalados no alimentador. Esse ajuste não permitirá usar a atuação da 
unidade instantânea como indicação da distância do defeito, mas evitará a queima dos 
fusíveis por defeitos transitórios. 
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Uma vez escolhida qual a zona de atuação da unidade instantânea, o seu tap deverá 
ser escolhido como segue: 

a) A unidade instantânea não deverá atuar com acorrente de magnetização dos 
transformadores instalados no alimentador, sob pena do disjuntor bloquear 
desnecessariamente, logo: 

𝑇𝑎𝑝𝐼𝐹 >
𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ

𝑅𝑇𝐶
 

𝑇𝑎𝑝𝐼𝐹 é o tap da unidade instantânea de fase 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ é o valor da corrente de inrush de todos os transformadores do alimentador, 
calculada conforme o item 8.2 

𝐼𝑛 é a soma das correntes nominais de todos os transformadores do alimentador 

𝑅𝑇𝐶 é a relação de transformação de corrente do TC 

b) a unidade instantânea não deverá operar para defeitos fora de sua zona de 
proteção. 

𝑇𝑎𝑝𝐼𝐹 >
𝐼𝑐𝑐2𝐹

𝑅𝑇𝐶
 

Onde: 

𝐼𝐶𝐶2𝐹 é a corrente de curto-circuito bifásico no limite da zona de proteção da unidade 
instantânea. Usar a corrente assimétrica para os relés eletromecânicos e estáticos e a 
corrente simétrica para os relés digitais. 

Deve-se observar que na filosofia “Salva fusível”, a unidade instantânea está ativa 
apenas na primeira operação do disjuntor, ficando bloqueada nas demais. Além disso, 
sempre que o equipamento for fechado manualmente, a unidade instantânea também é 
bloqueada pelo tempo suficiente para que a corrente de inrush desapareça. 

9.3.3.4 Tap da unidade temporizada de Terra 

A proteção contra sobrecorrente para a terra é feito pelo relé temporizado de neutro 
(51N), pelo relé instantâneo de neutro (50N) e pelo relé sensível de terra (51GS), 
também temporizado. Isso é feito por que os antigos relés eletromecânicos não 
possuíam tap suficientemente baixo para detectar defeitos com impedância de terra 
mais alta. Os relés digitais possuem taps baixos, podendo-se utilizar um único relé 
temporizado, mas a maioria dos alimentadores possuem as duas unidades, o que 
facilita os ajustes. Este item e os seguintes tratam dos ajustes dessas unidades. 

Quando apenas transformadores com ligação primária entre fases, reguladores de 
tensão ligados em delta e bancos de capacitores que não estejam ligados em estrela 
aterrada estão presentes nas redes de distribuição, não existe corrente circulante pela 
terra ou pelo neutro primários em condições normais de operação, assim, o tap da 
unidade temporizada de terra deve ser suficiente para que a corrente de atuação 
primária fique em torno de 60 A ou o menor tap oferecido pelo relé, se este não possuir 
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ajuste suficiente para atingir os 60 A. Para os relés eletromecânicos esse tap é 0,5. Se 
existir uma unidade 51GS ativa, a corrente de atuação da unidade 51N pode ser maior 
que os 60 A. 

Deve-se verificar que a relação abaixo se verifique: 

𝑇𝑎𝑝𝑇𝑇 <
𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑇𝐶 × 𝐹𝐼
 

Onde: 

𝑇𝑎𝑝𝑇𝑇 é o tap da unidade temporizada de terra 

𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇𝑚𝑖𝑛 é a corrente de curto-circuito fase-terra, calculada com uma impedância de 
contato de 40 Ω, do final do trecho protegido pelo disjuntor. Se uma maior garantia da 
atuação da proteção for desejada, pode-se calcular a corrente com uma impedância de 
contato maior. 

𝐹𝐼 é o fator de início da curva. 

Caso o menor tap existente no relé não seja suficiente para atender a relação acima, e 
não houver uma unidade 51GS no alimentador, então outros dispositivos de proteção 
devem ser instalados à partir do ponto em que: 

𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇 = 𝑇𝑎𝑝𝑇𝑇 × 𝑅𝑇𝐶 × 𝐹𝐼 

Quando transformadores com ligação primária entre fase e terra, reguladores de 
tensão com ligação em estrela aterrada ou bancos de capacitores com ligação estrela 
aterrada estiverem presentes, haverá uma circulação de corrente para a terra ou 
neutro. Nesse caso, o tap escolhido não deverá operar para a maior corrente de neutro 
esperada no horizonte do estudo, podendo ser calculado da mesma maneira que o tap 
temporizado de fase, usando-se a corrente de carga que circulará pelo neutro. 

Observar que para os bancos de capacitores ligados em estrela aterrada, além de 
possíveis correntes de neutro durante a operação normal do sistema, devido às 
tolerâncias nas capacitâncias das unidades que compõe o banco, também haverá uma 
corrente no neutro quando houver a queima de um ou dois elos fusíveis da proteção do 
banco de capacitores ou durante manobras com aberturas monofásicas. Neste caso, a 
corrente para a terra será igual à corrente nominal do banco de capacitores. Para evitar 
que a queima de elos fusíveis dos bancos de capacitores provoquem o desligamento 
do alimentador, o relé pode ser ajustado para atuar com correntes maiores que a 
nominal do maior banco de capacitores instalado no alimentador, o que fará com que o 
ajuste fique alto. Bancos de capacitores de 1200 kVAr têm correntes nominais de 50 A 
para a tensão de 13,8 kV e 30 A para a tensão de 24,2 kV. 

9.3.3.5 Curva da unidade temporizada de terra 

Como no caso do relé de fase, a primeira curva a ser experimentada é a curva mais 
rápida oferecida pelo relé. Caso essa curva não apresente problemas de coordenação 
e seletividade com outros equipamentos então ela deve ser usada, caso contrário, 
escolhe-se uma curva mais lenta e repete-se o processo. 
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Alguns relés fornecem curvas muito rápidas que não permitem uma boa seletividade 
com elos fusíveis, como será visto adiante. Evite usar essas curvas muito rápidas. 

9.3.3.6 Tap da unidade instantânea do relé de terra 

A zona de atuação da unidade instantânea do relé de terra deve ser a mesma que a da 
unidade instantânea do relé de fase, sendo assim o limite da zona de atuação já está 
definido. 

O tap da unidade instantânea de terra é calculado como segue: 

𝑇𝑎𝑝𝐼𝑇 >
𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇

𝑅𝑇𝐶
 

Onde: 

𝑇𝑎𝑝𝐼𝑇 é o tap da unidade instantânea de terra 

𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇 é a corrente de curto-circuito fase-terra assimétrica calculada com uma 
impedância de contato igual a zero. Usar a corrente assimétrica para relés 
eletromecânicos e estáticos e a corrente simétrica para relés digitais. 

𝑅𝑇𝐶 é a relação de transformação de corrente do TC. 

9.3.3.7 Tap da Unidade temporizada de terra 51GS 

A utilização de relés com unidades sensíveis de terra permite que o disjuntor opere 
com correntes de fuga à terra mais baixas que com os relés convencionais, diminuindo 
assim o risco de acidentes no caso de condutores caídos ao solo. 

Como um compromisso entre a segurança e a continuidade de serviço deve-se usar 
taps que possibilitem correntes de pick-up entre 8 A e 12 A, quando apenas 
transformadores com ligações primárias entre fases forem usados. Assim: 

𝑇𝑎𝑝𝑇𝐸 =
𝐼𝑃𝐸

𝑅𝑇𝐶
 

Onde: 

𝑇𝑎𝑝𝑃𝐸 é o tap da unidade sensível de terra. 

𝐼𝑃𝐸 é a corrente de pick-up esperada (entre 8 A e 12 A) 

𝑅𝑇𝐶 é a relação de transformação de corrente. 

As unidades sensíveis de terra não possuem unidade instantânea. 

Quando existirem transformadores com ligação primária entre fase e terra, a unidade 
sensível de terra pode ser deixada inoperante, já que a unidade 51N tem ajustes 
suficientes para atingir a menor corrente de atuação possível. Entretanto, se esse não 
for o caso, por exemplo, quando poucos transformadores com ligação primária entre 
fase e terra existirem no alimentador, de maneira que uma corrente de atuação com os 
valores especificados acima for possível, essa unidade deverá ser ajustada e deixada 
em operação. 
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9.3.3.8 Curva da unidade temporizada de terra 51GS  

Como normalmente o pick-up do relé estático é baixo, deve-se ajustar curvas com 
alguma temporização para permitir a coordenação e seletividade com outros 
equipamentos de proteção, especialmente com elos fusíveis. Recomenda-se utilizar 
uma curva com tempo de atuação de aproximadamente 6,0s no início da curva ou em 
3s a 10s, no caso de curvas a tempo definido, observando-se o ajuste do relé da 
proteção geral de baixa tensão do transformador da subestação. 

Nos casos onde houver uma quantidade excessiva de operações e bloqueios com os 
ajustes sugeridos e não houver outro relé 51GS à montante, é possível trabalhar-se 
com tempos maiores. 

A Figura 10 mostra as curvas dos relés de fase e terra, assim como a curva de um relé 
51GS, com tempo definido. 

9.4. Religadores 

Os religadores são usados tanto para a proteção da saída de alimentadores, como 
para a proteção de linhas, ao longo do alimentador, na zona urbana ou na zona rural. 

Na zona rural, os religadores são empregados mais pela sua função de proteção, 
isolando a rede urbana dos defeitos que ocorrem na zona rural, e evitando a queima de 
elos fusíveis durante os defeitos temporários. Na zona urbana os religadores são 
usados pela sua capacidade de telecomando, permitindo que manobras para 
transferências de carga sejam feitas rapidamente. Entretanto, em ambos os casos, as 
duas funções podem ser usadas. 

Os religadores possuem características de operação a tempo dependente e tempo 
definido para fase e terra, sendo que os equipamentos mais modernos incluem também 
uma unidade sensível de terra, com curvas independentes da unidade normal de terra. 
Os religadores modernos possuem relés digitais, com ampla escolha de curvas, 
incluindo-se aquelas definidas pelas normas IEC 60.255 e ANSI c37.112, além de 
curvas tradicionais Kyle. 

O religador opera com uma sequência escolhida de operações, sendo que em cada 
operação da sequência ele pode operar com uma curva diferente. Diferentes 
fabricantes têm estratégias diferentes: enquanto alguns fabricantes permitem que cada 
operação tenha uma curva diferente, alguns permitem apenas que se escolha uma 
curva para as primeiras operações e outra para as operações subsequentes. 
Normalmente, escolhem-se curvas com tempos de operações pequenos, chamadas de 
curvas rápidas, para as primeiras operações e curvas com tempos maiores, chamadas 
de curvas lentas, para as operações subsequentes. Devido a isso, o melhor emprego 
para o religador é evitar que faltas de natureza transitória queimem elos fusíveis. A 
Figura 11 mostra as curvas de fase e terra de um religador. Note que as curvas rápida 
e temporizada cobrem a mesma faixa de corrente, embora possam ser ajustados para 
valores diferentes. 
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Figura 10 – Ajustes de relés 

Quando uma unidade de proteção do religador é sensibilizada por uma corrente de 
defeito e depois de transcorrido o tempo especificado na sua curva característica de 
operação, o religador operará, abrindo o circuito. 

Após a passagem do tempo especificado para o religamento, o religador tornará a 
fechar. Se a corrente de defeito não estiver mais presente, o religador contará um 
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tempo de rearme e voltará a sua condição inicial. Caso a corrente de defeito ainda 
exista, o religador tornará a operar. Após o religador efetuar o número de aberturas 
ajustado em sua programação, ele permanecerá aberto, exigindo a atuação de um 
operador ou eletricista para executar o religamento manual ou telecomandado. 

 
Figura 11 – Ajustes de um religador 
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Além dos religadores trifásicos, que normalmente operam as três fases 
simultaneamente, existem também religadores monofásicos, que operam em uma 
única fase. Religadores monofásicos possuem apenas uma unidade de operação, 
comum para os defeitos entre fases, quando usados em circuitos trifásicos ou bifásicos, 
e para os defeitos entre uma fase e a terra. Os religadores monofásicos não devem ser 
utilizados nos circuitos trifásicos, por que o custo de três equipamentos desses é maior 
que o custo de um religador trifásico. Alguns religadores monofásicos podem ser 
montados em uma estrutura semelhante à estrutura da chave fusível. 

Os itens seguintes tratam de religadores trifásicos, entretanto, as mesmas explicações 
e ajustes podem ser utilizados para os religadores monofásicos, lembrando-se que eles 
não diferenciam as correntes de fase e neutro. 

9.4.1 Dimensionamento dos religadores 

Assim como os disjuntores, os religadores devem ser dimensionados para suportarem 
a corrente nominal e para interromperem a corrente de curto-circuito máxima do seu 
ponto de instalação. Portanto, quando um religador for projetado para ser instalado em 
um determinado ponto do circuito, devemos verificar a corrente passante por esse 
ponto e o valor do curto- circuito trifásico desse ponto. 

As características dos religadores (tensões, correntes nominais, correntes de 
interrupção, ajustes disponíveis) devem ser vistas nos seus respectivos manuais, 
fornecidos pelos fabricantes. 

9.4.2 Ajustes dos religadores 

Existem religadores de várias marcas e modelos, sendo que cada um deles possui 
opções de ajustes diferentes. Neste item serão vistos os ajustes comuns para todos os 
religadores. Como dito acima, as particularidades de cada equipamento devem ser 
vistas nos seus manuais. 

9.4.2.1 Ajuste do pick-up de fase 

O ajuste do pick-up de fase deve obedecer aos seguintes critérios: 

a) Para o caso dos religadores com bobina série (OYT e KF, e os de subestação). 

𝐼𝑛 > 𝐾𝐹 × 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ou 𝐼𝑃𝐹 > 2 × 𝐾𝐹 × 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

Onde: 

𝐼𝑛 é a corrente nominal da bobina série 

𝐾𝐹 é o fator de crescimento da carga no horizonte do estudo 

𝐼𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 é a corrente máxima passante no ponto de instalação, já levando-se em 
consideração as manobras 

𝐼𝑃𝐹 é a corrente de pick-up do religador 
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O número “2” que aparece na fórmula de 𝐼𝑃𝐹 é porque, para esses religadores, 

𝐼𝑃𝐹 = 2 × 𝐼𝑛 

b) Para os religadores com relés eletrônicos 

 

Onde: 

 é a corrente de pick-up do religador 

𝐾𝐹 é o fator de crescimento da carga no horizonte do estudo 

𝐼𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 é a corrente máxima passante no ponto de instalação, já levando-se em 
consideração as manobras 

c) Além disso, para os dois tipos de religadores, o pick-up deverá ser menor que a 
corrente de curto-circuito bifásico, dividida por FS, do final do trecho onde se 
deseja que haja coordenação e seletividade entre o religador e outros dispositivos 
de proteção. 

𝐼𝑃𝐹 <
𝐼𝐶𝐶2𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐹𝑆
 

Onde: 

𝐼𝐶𝐶2𝐹𝑚𝑖𝑛 é o menor curto-circuito bifásico do trecho protegido pelo religador 

𝐹𝑆 é o mesmo fator de segurança usado no ajuste do pick-up dos relés de fase. 

9.4.2.2 Ajuste das curvas de fase 

a) Curva rápida 

Os religadores podem possuir uma ou várias curvas rápidas, dependendo do fabricante 
e modelo. Sempre que possível, escolher uma curva que permita uma boa 
coordenação entre o religador e os elos fusíveis instalados à jusante. Também deve-se 
calcular a corrente de inrush no ponto de instalação do religador e garantir que o 
religador não operará para essa corrente em tempo inferior à 100 ms, caso isso 
aconteça e o equipamento permitir, pode-se somar um tempo fixo à curva rápida ou 
definir um tempo mínimo para operação (os 100 ms ou maior). 

b) Curva temporizada 

Os religadores digitais possuem um amplo conjunto de curvas temporizadas, de 
diversas famílias diferentes, que podem ser escolhidas pelo projetista. Deve-se 
escolher uma curva com temporização suficiente para permitir a coordenação e 
seletividade com outros dispositivos, tanto à montante como à jusante, e que proteja os 
cabos e outros equipamentos em sua zona de proteção. 

CARGAPF IKFI 

PFI
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9.4.2.3 Ajuste do pick-up de terra 

Quando apenas transformadores com ligação primária entre fases, reguladores de 
tensão ligados em delta e bancos de capacitores que não estejam ligados em estrela 
aterrada estão presentes nas redes de distribuição, não existem correntes para terra 
em condições normais de serviço, assim, o ajuste da corrente do pick-up de terra deve 
ser o menor possível. Em religadores que possuem ajuste de 5 A este deve ser o 
ajuste preferencial se a rede estiver em boas condições e o religador não operar 
exageradamente. Caso o religador opere muito, pode-se colocar o pick-up de terra em 
10 A. Entretanto, caso o religador continue operando, deve-se dar manutenção na linha 
e não aumentar ainda mais o pick-up de terra. 

Em religadores que possuem unidade sensível de terra, ajustar essa unidade nas 
correntes acima, preferencialmente com curva a tempo definido. Nestes casos, a 
unidade de terra pode ser ajustada para valores maiores, 20 A, 30 A ou valores 
maiores, de maneira a permitir uma boa seletividade e coordenação com os elos 
fusíveis. 

Quando transformadores com ligação primária entre fase e terra, reguladores de 
tensão com ligação em estrela aterrada ou bancos de capacitores com ligações estrela 
aterrada estiverem presentes, haverá uma circulação de corrente para a terra ou 
neutro. Nesse caso, o pick-up escolhido não deverá operar para a maior corrente de 
neutro esperada no horizonte do estudo, podendo ser calculado da mesma maneira 
que o tap temporizado de fase, substituindo-se a corrente de carga pela corrente de 
neutro. Vale aqui a mesma observação sobre a abertura monofásica dos bancos de 
capacitores ligados em estrela aterrada, feita nos ajustes de terra dos relés. 

9.4.2.4 Ajuste das curvas de terra 

Valem os mesmos comentários feitos para o ajuste das curvas de fase, com a 
diferença que não é necessário se preocupar com as correntes de inrush, quando 
apenas transformadores com ligação primária entre fases estiverem presentes. Se 
houverem transformadores com ligação entre a fase e terra, calcular a corrente de 
inrush para terra, usando-se a potência desses transformadores como base. 

9.4.2.5 Ajuste da unidade sensível de terra 

Se o religador possuir unidade sensível de terra, com tempo definido, ajustar com 
tempos em torno de 3 a 10 s, mas que tenham seletividade com os ajustes para terra 
do equipamento à montante. Tempos maiores que esses permitem um pequeno ganho 
na faixa de seletividade entre o religador e elos fusíveis, mas à custa de maior risco 
durante quedas de condutores. Entretanto, se houver uma quantidade excessiva de 
operações e bloqueios com os ajustes sugeridos, tempos maiores poderão ser usados, 
observando-se os ajustes dos equipamentos à montante. 

9.4.2.6 Sequência de operação 

Todos os religadores podem efetuar até 4 desligamentos, podendo ter todas as 
operações temporizadas; todas as operações rápidas; ou um número escolhido de 
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operações rápidas, seguindo por outra quantidade escolhida de operações 
temporizadas. Alguns religadores permitem que qualquer operação da sequência seja 
rápida ou temporizada. 

Para os religadores usados na zona rural, deve-se, preferencialmente, usar 4 
desligamentos, escolhendo-se, preferencialmente, uma sequência de operações com 
duas operações rápidas e duas operações temporizadas, para diminuir a quantidade de 
queimas de elos fusíveis, durante defeitos transitórios. Em locais onde as operações 
rápidas possam causar problemas com consumidores, todas as operações poderão ser 
temporizadas, a critério do projetista. A Figura 12 mostra as correntes durante a 
operação de um religador com uma sequência de duas operações rápidas e duas 
temporizadas. 

Para religadores instalados na zona urbana, usar preferencialmente apenas 3 
desligamentos, todos eles operando com uma curva temporizada, embora seja possível 
usar-se uma operação instantânea. Se for necessário, um número maior, ou menor, de 
religamentos poderá ser usado, por exemplo, para obter coordenação entre 
equipamentos pelo número de operações. 

C
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t1 t1

O defeito ocorre 

neste instântaneo

Tempo

t2t2

2 s 2 s 2 s

O religador abre 

definitivamente aqui  
Figura 12 - Sequência de operação de um religador 

9.4.2.7 Correntes de inrush e ajuste do religador 

As curvas temporizadas dos religadores são geralmente insensíveis às correntes de 
inrush, devido, principalmente, a possuírem tempos maiores que 0,1s para as correntes 
de inrush esperadas no seu ponto de instalação. 

As curvas rápidas possuem tempos inferiores a 0,1 s e, portanto, podem ser sensíveis 
às correntes de inrush, se o pick-up de fase do religador for menor que a corrente de 
inrush esperada. A simples retirada da curva rápida evitaria a operação do religador, 
devido a corrente de inrush, mas isso também impediria o religador de realizar a sua 
função principal. 
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Se a corrente de inrush for um problema, várias alternativas podem ser utilizadas, 
separadamente ou em conjunto, para a solução: 

 Usar uma única operação rápida, de maneira que quando o religador religar ele já 
esteja operando em uma curva temporizada. Note que isso não impedirá a 
operação do religador por inrush para as operações de equipamentos à sua 
montante. 

 Somar um tempo definido à curva rápida, por exemplo, 50 ms, de maneira que o 
tempo de operação total seja maior que 100 ms para a corrente de inrush. Quase 
todos os religadores com controle digital permitem esse tipo de ajuste. 

 Usar um tempo mínimo de resposta de 100 ou 150 ms. Quase todos os religadores 
com controle digital possuem essa opção de ajuste. 

9.5. Seccionalizadores 

O seccionalizador, apesar de ser considerado um equipamento de proteção 
automático, é sempre instalado após outro equipamento de proteção automático 
(religador ou disjuntor) e dentro da zona de proteção deste último equipamento, como 
mostrado na Figura 13. Existem tanto seccionalizadores trifásicos como 
seccionalizadores monofásicos, que são instalados na base de uma chave fusível, 
substituindo o porta-fusíveis. 

O seccionalizador não é capaz de interromper correntes de curto-circuito, embora 
possa interromper correntes até a sua capacidade nominal. O seccionalizador trifásico 
pode ser fechado mesmo em condições de curto-circuito, uma vez que o fechamento 
do circuito é feito internamente ao equipamento. 

Fonte
Religador Seccionalizador

Zona de proteção 

do religador

Zona de proteção do 

seccionalizador

 
Figura 13 – Zonas de proteção do seccionalizador e do religador 

9.5.1 Funcionamento do seccionalizador 

O funcionamento do seccionalizador pode ser resumido no seguinte: 

a) Quando circula pelo seccionalizador uma corrente de curto-circuito, o 
seccionalizador é sensibilizado e se prepara para contar.  

b) Esta corrente também sensibilizará o equipamento de retaguarda, que abrirá o 
circuito. O seccionalizador notará a abertura do equipamento de retaguarda devido 
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à queda da corrente para valores abaixo do seu valor de disparo e contará a 
operação do equipamento. 

c) Após o tempo determinado, o equipamento de retaguarda fechará o circuito. Se o 
defeito persistir, o processo se repetirá até que o seccionalizador acumule a 
quantidade de contagem ajustada, quando então, durante o tempo em que o 
equipamento de retaguarda estiver aberto, o seccionalizador abrirá os seus 
contatos principais. 

Quando o equipamento de retaguarda religar, o trecho com defeito estará isolado e o 
resto da rede funcionará normalmente. Quando seccionalizadores monofásicos forem 
usados, apenas as fases com defeito serão desligadas, da mesma maneira que ocorre 
com as chaves fusíveis. 

A Figura 14 mostra as correntes durante a sequência de operações de um 
equipamento de proteção de retaguarda e a abertura de um seccionalizador. 

C
o

rr
e

n
te

Icc

Icarga

t1 t1

O defeito ocorre 

neste instântaneo

2 s

Tempo

t2

2 s 2 s

O seccionalizador 

abre aqui  
Figura 14 – Operação de seccionalizador 

9.5.2 Instalação de seccionalizadores 

O seccionalizador pode ser instalado: 

 Em pontos da rede onde a corrente é muito alta para a utilização de elos 
fusíveis. 

 Em pontos onde a coordenação com elos fusíveis não é suficiente para o 
objetivo pretendido. 

 Em ramais longos e problemáticos. 

 Após consumidores que podem suportar as operações dos religadores, mas não 
suportam longas interrupções, no caso do bloqueio do religador. 

Um seccionalizador, quando instalado em substituição a uma chave fusível, apresenta 
as seguintes vantagens: 

a) Coordenação efetiva em toda a faixa comum com religador de retaguarda. 
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b) Interrupção das 3 fases simultaneamente. 
c) Pode ser usado como chave de manobra sob carga. 
d) Ajustes independentes para operação de fase e de terra. 

Os seccionalizadores monofásicos só têm a primeira vantagem da lista, sendo as 
últimas três exclusivas dos seccionalizadores trifásicos. 

Para a instalação do seccionalizador deve-se ainda observar: 

 A corrente de curto-circuito trifásica (simétrica ou assimétrica) disponível no 
ponto de instalação deve ser menor que a capacidade suportável da bobina ou 
sensor de corrente do seccionalizador. 

 Toda a zona de proteção do seccionalizador deve estar contida na zona de 
proteção de um equipamento de retaguarda que tenha religamento. 

9.5.3 Ajustes do seccionalizador 

O seccionalizador trifásico possui unidades independentes para operações por fase e 
por terra. Ambas as unidades devem ser ajustadas para operarem com no máximo 
80% dos respectivos ajustes do equipamento de retaguarda. Para os seccionalizadores 
monofásicos, a corrente de atuação deve ser ajustada para 80% do ajuste de terra do 
equipamento à montante, se este for um equipamento trifásico. 

Outro ajuste nos seccionalizadores é o número de contagens para abertura. Este ajuste 
deve ser feito igual a uma operação a menos que o equipamento de retaguarda ou 
menor. 

Os ajustes disponíveis para cada equipamento devem ser verificados nos manuais dos 
equipamentos. 

9.5.4 Acessórios 

Os seccionalizadores podem ter os seguintes acessórios opcionais (verificar no manual 
do equipamento): 

 Restritor de tensão: Dispositivo que não permite a contagem enquanto houver 
tensão na linha. É indicado para permitir que a sequência de operações do 
religador de retaguarda possa ter duas operações rápidas e duas temporizadas. 

 Restritor de corrente: Dispositivo que não permite a contagem enquanto houver 
corrente passando pelo seccionalizador. 

 Restritor de corrente de inrush: Dispositivo que não permite a contagem quando 
a corrente for transitória de magnetização dos transformadores e de cargas 
indutivas. 

10. COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE DA PROTEÇÃO 

A existência de equipamentos dotados de religamentos automáticos requer que eles 
estejam coordenados entre si e com outros equipamentos de proteção, de acordo com 
uma sequência de operações preestabelecida. O termo coordenação será empregado 
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neste documento, conforme definido no item 4.5, quando estiverem envolvidos 
equipamentos que dispuserem de duas curvas de atuação consecutivas, com bloqueio 
automático, após uma sequência de operações. O termo seletividade será usado nos 
casos onde somente equipamentos com uma única curva de operação, tais como 
fusíveis, forem utilizados. 

O objetivo da coordenação é evitar que faltas transitórias causem a operação de 
dispositivos de proteção que não tenham religamentos automáticos e que, no caso de 
defeitos permanentes, a menor quantidade possível da rede fique desligada; enquanto 
o objetivo da seletividade é fazer com que o equipamento de proteção mais próximo ao 
defeito opere, independente da falta ser transitória ou permanente. 

O estudo da coordenação e da seletividade é feito pela superposição das curvas 
característica tempo x corrente dos diversos equipamentos em gráfico bi-log, com o 
objetivo de comparar o tempo de atuação dos dispositivos e definir as temporizações 
mais adequadas para cada equipamento. As correntes de atuação deverão ser aquelas 
definidas usando-se os critérios estabelecidos no capítulo 9. 

A coordenação ou seletividade entre os equipamentos de proteção deverão ser obtidas 
dentro da faixa de corrente comum aos equipamentos. Para os defeitos à terra, 

considerar a corrente calculada com resistência de 40 Ω. 

10.1. Seletividade entre elos fusíveis 

A seletividade entre dois elos fusíveis em série é garantida, de acordo com a 
NBR 7282, se o tempo de interrupção do elo fusível protetor (o que está instalado mais 
longe da subestação e que deverá queimar em caso de defeito) for no máximo 75% do 
tempo mínimo de fusão do elo protegido (aquele mais próximo da subestação e que 
não deverá queimar). A Figura 15 ilustra o conceito de elo fusível protetor e protegido. 
A Tabela 7 mostra as correntes máximas para seletividade entre os elos H e K e a 
Tabela 8 mostra a mesma informação entre elos do tipo K, obedecendo-se o critério da 
NBR 7282. 

Fonte Carga

Elo fusível 

protetor

Elo fusível 

protegido

 
Figura 15 – Elo fusível protegido e elo fusível protetor 
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Tabela 7 - Correntes máximas para seletividade entre elos K e H 

Elo fusível 
protetor 

Elo fusível protegido 

6K 10K 15K 25K 40K 65K 

0,5H 60 100 200 400 700 1000 

1H 30 100 200 400 700 1000 

2H 15 60 200 400 700 1000 

3H 10 80 200 400 700 1000 

5H 10 80 200 400 700 1000 

Tabela 8 – Correntes máximas para seletividade entre elos tipo K 

Elo fusível 
protetor 

Elo fusível protegido 

10K 15K 25K 40K 65K 

6K 70 190 340 600 1100 

10K - 130 320 570  1000  

15K - - 230 520 1000  

25K - - - 310 880 

40K - - - - 520 

10.2. Seletividade relé – elo fusível 

Deve haver seletividade entre os relés e os elos fusíveis, quando se usa a filosofia 
“Queima fusível”. Para isso é necessário que o elo fusível interrompa a corrente de 
defeito antes que o relé opere. Para garantir que isso aconteça, o tempo de interrupção 
máximo do elo fusível deverá ser no máximo 75% do tempo de atuação da unidade 
temporizada do relé para as correntes no trecho comum. Para correntes maiores que 
as de operação das unidades instantâneas não haverá seletividade, sendo mais 
provável que ocorrerá uma operação do disjuntor junto com a queima do elo fusível. 

Para as correntes de curto-circuito bifásico, a seletividade deverá ser verificada entre a 
curva de interrupção máxima do elo e a curva temporizada do relé, para valores de 
corrente entre o valor de curto-circuito no ponto de instalação do elo até a corrente de 
curto-circuito, do final do trecho protegido pelo elo, dividida pelo fator de segurança 
utilizado. Como a curva do relé de fase é maior que a curva do elo fusível, 
possivelmente, não haverá problemas de seletividade entre a curva temporizada do 
relé e o elo fusível. 

Para as correntes de curto-circuito fase-terra, a seletividade deverá ser verificada para 
as correntes de curto-circuito mínimo, isto é, aquelas calculadas com uma resistência 

de falta de 40 Ω, tanto para o ponto de instalação da chave fusível, como para o ponto 
final do trecho protegido pelo fusível. Também aqui, a seletividade deverá ser verificada 
entre a curva de interrupção máxima do fusível e a curva temporizada do relé. 
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Caso não se consiga obter uma boa seletividade para a proteção de fase e para a 
proteção de terra simultaneamente, deve-se dar preferência à seletividade para a 
proteção de terra, visto que os defeitos nas redes de distribuição são em maioria fase-
terra. 

Exemplo: Dado o circuito de rede urbana, mostrado na Figura 16, e os ajustes dos 
relés, mostrados na Tabela 9, definir a capacidade do elo tipo K mais indicado para 
atender as condições de seletividade. 

A33 A02

Icarga = 10 A

Icc2F = 3904 A

IccFT = 197 A

Icc2F = 1137 A

IccFT = 177 A

 
Figura 16 – Circuito para o exemplo de seletividade entre relés e elos fusíveis 

Solução: Levantando-se as curvas dos relés e dos elos fusíveis, como na Figura 17, 
observamos que para IccFT = 177 A os elos que atendem às condições de seletividade 
e de carga são os elos de 15K e 25K. Embora qualquer dos dois elos possa ser usado, 
o elo 15K tem seletividade para correntes maiores que 65 A, enquanto que o elo 25K 
tem seletividade apenas para correntes maiores que 150 A, usaremos o elo 15K. 
Observe as linhas tracejadas abaixo das curvas dos relés, da mesma cor que essas, 
elas representam 75% do tempo de atuação e o cruzamento dessas curvas com as 
curvas de tempo máximo de interrupção dos elos fusíveis indica a corrente mínima 
para a qual a seletividade está garantida. 

Tabela 9 – Ajustes dos relés para o exemplo 

 Relé de fase Relé de neutro 

Tap temporizado 4 A 0,5 A 

Curva 0,1 EI IEC 60.255 0,2 SI IEC 60.255 

Tap instantâneo 30 A 20 A 

RTC 600/5 

10.3. Coordenação relé – elo fusível 

Quando se usa a filosofia “Salva fusível”, deve existir coordenação entre as operações 
do disjuntor do alimentador e o elo fusível, isto é, o disjuntor deve desligar a rede, 
quando ocorrer uma sobrecorrente, religando-a depois de transcorrido o tempo para o 
primeiro religamento e, se o defeito permanecer, deverá ocorrer a queima do elo 
fusível. Isso é conseguido fazendo-se com que o disjuntor opere na curva instantânea 
na primeira operação e opere na curva temporizada nas operações subsequentes, de 
maneira a permitir a queima do elo fusível. 
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Figura 17 – Seletividade entre relés e elos fusíveis – exemplo 
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Figura 18 – Coordenação entre relés e elos fusíveis – exemplo 

A Figura 18 mostra um gráfico tempo x corrente, com ajustes típicos, onde pode-se 
notar que os defeitos para fase com correntes maiores que 1200 A provavelmente 
causará a abertura do disjuntor e a queima do elo fusível, qualquer que seja o elo, 
enquanto que para os defeitos para terra maiores que 600 A e menores que 1200 A 
causará a abertura do disjuntor e a queima do elo fusível, exceto para o elo 65K. 
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Assim, apenas o elo 65K será salvo para as correntes de defeito fase-terra entre 600 A 
e 1200 A. 

10.4. Seletividade relé – Chave fusível religadora 

Para verificar a seletividade entre os relés, e também religadores sem operações 
rápidas, deve-se multiplicar os tempos de fusão e interrupção do elo pela quantidade 
de chaves de cada fase (2 ou 3) e depois proceder conforme o item 10.2. 

10.5. Coordenação relé-religador 

Quando um religador de linha está instalado dentro da zona de proteção de um 
disjuntor, como na Figura 19, deve-se garantir que os relés de fase e terra que 
comandam o disjuntor não venham a operar enquanto o religador realiza a sua 
sequência de operação, até que a falta seja extinta ou até que o religador bloqueie. 
Para se evitar a operação do disjuntor, devem-se escolher as curvas de operação dos 
relés – assumindo-se que as curvas de operação de fase e terra do religador já estejam 
definidas – levando-se em conta a integração devido ao tempo de religamento do 
religador e o tempo de rearme dos relés. 

Religador

Zona de proteção do relé

Zona de proteção do religador

Relé

Zona de proteção mutua Menor corrente de curto-circuito

para coordenação

 
Figura 19 – Coordenação relé – religador 

10.5.1 Condições para Obtenção da Coordenação 

As seguintes condições devem ser observadas para se obter uma coordenação 
satisfatória: 

 As correntes de pick-up do religador deverão ser menores que as correntes de 
pick-up dos respectivos relés de fase ou terra. 

 Deve haver uma diferença de 200 ms entre a curva do relé; com o tempo 
multiplicado por 0,9; e a curva temporizada do religador; com o tempo multiplicado 
por 1,1; é suficiente para garantir a coordenação. De maneira geral, considerando-
se a experiência das empresas, um tempo de 300 ms, sem considerar os erros das 
curvas é suficiente, principalmente para as correntes mais altas, onde geralmente é 
o pior ponto. 

 A soma dos avanços relativos do contato móvel do relé, devido aos religamentos 
do religador, deve ser inferior ao avanço total para a atuação do relé, 
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independentemente da corrente de curto-circuito na zona de proteção mútua. Esta 
soma pode ser obtida utilizando-se o método descrito no ANEXO VIII . Se o tempo 
de rearme do relé for menor que o tempo de religamento do religador, esse cálculo 
não precisa ser feito. 

10.5.2 Escolha da curva temporizada do relé 

Como uma primeira aproximação para a curva temporizada do relé pode-se escolher a 
curva que permita que, para o ponto mais crítico da zona de proteção mútua: 

1,1 × 𝑡𝑟𝑒𝑙𝑖𝑔

0,9 × 𝑡𝑟𝑒𝑙é
< 0,35 

Onde: 

𝑡𝑟𝑒𝑙𝑖𝑔 é o tempo que o religador levará para atuar para a corrente crítica, nas operações 

temporizadas 

𝑡𝑟𝑒𝑙é é o tempo que o relé levará para atuar para a corrente crítica 

Ponto crítico: Ponto de gráfico tempo x corrente correspondente à maior aproximação 
entre a curva temporizada de religador e a curva de relé. 

Corrente crítica: É a corrente do ponto crítico. 

Uma vez escolhida esta curva, calcula-se o tempo de integração entre o relé e o 
religador. Caso a soma do avanço do contato móvel esteja próximo, mas ainda abaixo 
de 100%, adota-se, então, esta curva como ajuste para o relé. Caso a soma esteja 
muito abaixo de 100% escolhe-se, então, uma curva mais rápida para o relé e repete-
se o processo até que a soma dos avanços relativos para uma curva esteja próximo a 
100%. 

Este método deve ser usado para se definir as curvas temporizadas para os relés de 
fase e de terra. A aplicação do método permitirá a escolha da curva temporizada mais 
rápida que tenha coordenação com o religador. 

O ANEXO VIII mostra um método para calcular o avanço do relé durante as operações 
do religador e um exemplo de cálculo. 

10.6. Coordenação religador – elo fusível 

A coordenação considerada aqui é aquela entre um religador e um elo fusível à sua 
jusante. Não será considerada a situação onde um elo fusível está à montante de um 
religador. Embora esta última situação seja possível, ela não deverá ser usada. Elos 
fusíveis à montante de religadores, além de eliminar o religamento em um trecho de 
rede que deveria tê-lo, causam problemas de religamento e possível queima da bobina 
de alta tensão, em religadores com bobina de alta tensão, pode impedir o correto 
carregamento das baterias em religadores com controle eletrônico e o fechamento do 
religador pode ser impedido por proteções de tensão, em equipamentos que permitem 
esses ajustes. 
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A coordenação entre um religador e um elo fusível é satisfatória quando o fusível não 
fundir enquanto o religador realiza as suas operações rápidas, mas fundir durante a 
primeira operação temporizada do religador. Logicamente, o religador deve estar 
ajustado para operar na curva rápida e a seguir na curva temporizada. 

A maior corrente em que ocorre a coordenação entre o elo fusível e o religador é obtida 
do cruzamento da curva de fusão mínima do elo fusível com a curva rápida do 
religador, multiplicada por um fator K, que é um fator de segurança no caso em que a 
sequência de operações do religador tiver uma operação rápida, e um fator de 
segurança mais um fator que leva em conta o aquecimento do elo fusível quando a 
sequência de operações tiver duas operações rápidas. A Tabela 10 mostra o fator K 
para religadores operando com uma ou duas operações rápidas e para vários tempos 
de religamento. 

A menor corrente em que ocorre a coordenação é obtida do cruzamento da curva de 
interrupção máxima do elo fusível e da curva temporizada do religador multiplicada por 
0,9, para levar em conta os possíveis erros da curva do religador. 

Tabela 10 – Fator K de multiplicação da curva rápida do religador com elo fusível do lado da carga 

Tempo de religamento Uma operação rápida Duas operações rápidas 

< 0,5s 1,25 1,8 

> 0,5s e < 5,0s 1,25 1,35 

A coordenação entre o religador e o elo fusível deverá ser verificada para a corrente de 
curto-circuito fase-terra mínimo do trecho protegido pelos dois dispositivos. Sempre que 
a coordenação for conseguida para defeitos fase-terra, será garantido que, para os 
defeitos entre fases, haverá, pelo menos, seletividade, podendo ocorrer a coordenação 
para os dois tipos de defeitos. 

A Figura 20 mostra como obter os valores das correntes máxima (Imax) e mínima (Imin) 
de coordenação entre um religador e um elo fusível. 

Para defeitos com correntes maiores que Imin e menores que Imax haverá coordenação. 
Para correntes menores que Imin não haverá nem coordenação nem seletividade uma 
vez que o religador deverá completar a sua sequência de operação antes da queima do 
fusível. Já para as correntes maiores que Imax haverá somente seletividade, isto é, o elo 
fusível queimará antes que o religador possa realizar a sua operação rápida; podendo 
ocorrer, ainda, a queima do elo fusível enquanto o religador realiza a sua primeira 
operação rápida. 

As linhas vermelhas mostram a faixa de coordenação para terra entre o religador e 
fusível 15K, também desenhado em vermelho, indo de 68 A até 178 A. Até 48 A é 
possível que ocorra a coordenação, se o elo específico que está instalado no ponto 
obedecer a sua tolerância mínima, mas isso não é garantido. 

Pode-se notar pela Figura 20 que elos fusíveis de grande capacidade dificilmente terão 
boa coordenação com as operações de terra do religador (para o elo 40K, acima de 
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170 A e para o 65K acima de 320 A). Nestes casos deve-se buscar, ao menos, a 
coordenação para operações por fase. 

 
Figura 20 – Coordenação religador-elo fusível 

10.6.1 Sequência de operação do religador 

Sempre que possível deve-se escolher a sequência de operação que permita ao 
religador realizar duas operações rápidas, seguidas de duas operações temporizadas. 
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Isto fará com que se evite um número maior de queimas de elos fusíveis durante faltas 
transitórias. 

10.7. Coordenação religador – seccionalizador – elo fusível 

Para obter-se a coordenação entre os três equipamentos é necessário que sejam 
cumpridas as exigências dos itens 9.5.3 e 10.6 simultaneamente. Entretanto, existem 
diferenças quando a sequência de operações do religador for duas operações rápidas 
e duas temporizadas, mostrada na Figura 21, e quando a sequência for uma operação 
rápida e três temporizadas, mostrada na Figura 22. 
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Figura 21 – Coordenação religador – seccionalizador – elo fusível 
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Figura 22 – Coordenação religador – seccionalizador – elo fusível 

Deve-se observar que, no caso da Figura 21, o seccionalizador poderá entender a 
queima do elo como sendo uma operação do religador e também abrir os seus 
contatos. Isto pode ser evitado, usando-se um seccionalizador com o restritor de 
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corrente desde que a corrente de carga pelo seccionalizador, após a queima do elo 
fusível, seja maior que a menor corrente de carga que o seccionalizador consiga 
identificar, ou com restritor de tensão. 

Na Figura 22, sempre haverá a queima do elo fusível e não a abertura do 
seccionalizador. Se não houver certeza sobre a existência de restritores no 
seccionalizador, este ajuste deve ser usado. 

10.8. Coordenação e seletividade religador – religador 

Entre dois religadores instalados em série poderá haver coordenação ou seletividade. 
Haverá coordenação quando dois religadores quaisquer estiverem em série e ambos 
operarem juntos na curva instantânea, mas não na temporizada e haverá seletividade 
se o religador protegido (o mais próximo da subestação) tiver tempos de atuação maior 
que o religador protetor e estiver com a sequência de coordenação ativada, quando 
então o religador protetor fará a sua sequência de operação, que será acompanhada 
pelo religador protegido. 

Para qualquer das técnicas acima, coordenação ou seletividade, as curvas do 
equipamento protegido, multiplicada por 0,9, devem ser 12 ciclos (200 ms) mais lentas 
que as curvas do equipamento protetor, multiplicada por 1,1. Além disso, os pick-ups 
do equipamento protetor devem ser iguais ou menores que os pick-ups do 
equipamento protegido. De maneira geral, considerando-se a experiência das 
empresas, um tempo de 300 ms, sem considerar os erros das curvas é suficiente, 
principalmente para as correntes mais altas, onde geralmente é o pior ponto. 

A Figura 23 mostra a coordenação entre religadores e a Figura 24 mostra a 
seletividade entre eles. Note que na Figura 23 as curvas rápidas dos dois religadores 
estão sobrepostas, enquanto que na Figura 24, não. 

Os religadores da Figura 23 terão coordenação para defeitos à terra até 1.000 A e até 
3.700 A para defeitos entre fases. Os religadores da Figura 24 têm seletividade nas 
mesmas faixas, desde que o equipamento mais à montante esteja com a sequência de 
coordenação ativada, de maneira que ele avance a sua sequência de operações 
quando o religador mais à jusante operar. As curvas tracejadas do religador mais à 
jusante considera o erro de 10 % mais os 200 ms de folga. 

11. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE PROTEÇÃO 

11.1. Escolha dos alimentadores a serem estudados 

Para identificar os alimentadores a serem estudados sugere-se dar prioridade àqueles 
que estejam incluídos em alguns dos itens abaixo: 

a) Elevado número de operações os equipamentos de proteção e de queima de elos 
fusíveis. 

b) Nunca foram estudados. 
c) O horizonte do estudo já foi atingido 
d) Alimentadores que sofreram grandes alterações de configuração 
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Figura 23 – Coordenação entre religadores 

Além desses itens, o projetista deve consultar as áreas de operação e de manutenção, 
que poderão dispor de maiores informações sobre o desempenho do sistema elétrico, 
ajudando na escolha. 
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Figura 24 – Seletividade entre religadores 

11.2. Coleta de dados 

Relacionamos abaixo alguns dados necessários para elaboração do estudo: 

 Diagrama unifilar 

 Índices Operativos do Sistema Elétrico 
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 Consumidores Prioritários 

 Demanda dos Alimentadores 

 Previsão de Expansão do Sistema 

 Dados da SE 

A maioria desses dados pode ser obtida diretamente do GIS. Os índices operativos 
podem ser obtidos nos relatórios de indicadores, enquanto que a previsão de expansão 
do sistema pode ser obtida com o Planejamento do Sistema Elétrico. 

11.3. Cálculo de curto-circuito 

Efetuar os cálculos de curto-circuito através de programas específicos. 

11.4. Escolha dos ajustes de proteção 

Os ajustes dos equipamentos de proteção devem ser feitos na seguinte ordem: 

a) Dimensionamento dos elos fusíveis, começando pelos elos mais distantes da SE. 
b) Ajustes dos equipamentos existentes no alimentador (Religador, Seccionalizador). 
c) Ajustes dos equipamentos da Subestação (Saída do Alimentador). 

Após a escolha dos ajustes deve-se montar um resumo com os ajustes de todos os 
equipamentos. 

11.5. Documentação 

A apresentação do estudo é muito importante para facilitar seu entendimento e 
acompanhamento, principalmente se este for feito por outro técnico. 

Para isso é necessário manter os estudos em arquivo separados por SE e Alimentador. 
A documentação deverá conter todos os dados necessários para o entendimento do 
projeto, como, por exemplo, quais os motivos que justificaram a instalação ou retirada 
de um equipamento de proteção. 

Esse arquivo também servirá de base para obtenção de dados necessários para 
escolha de novos alimentadores a serem estudados, conforme consta no item 11.1. 

Para um exemplo de como deve ser a documentação veja o capítulo 12. 

12. EXEMPLO DE UM ESTUDO DE PROTEÇÃO 

Este item mostra um exemplo de estudo de proteção, que foi feito usando-se o 
CYMDIST e o CYMTCC, entretanto, como dito no item 8.1, qualquer software 
semelhante poderá ser usado. O alimentador estudado é o SOZ04, da SE Souzas, em 
Campinas. 

A Figura 25 mostra o alimentador inteiro e sua vizinhança, tal como pode ser visto no 
GIS, enquanto que a Figura 26 mostra apenas o alimentador SOZ04, conforme visto no 
CYMDIST. 
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Figura 25 – Alimentador SOZ04 – Vista do GIS-DM 

12.1. Dados da SE Souzas e do alimentador SOZ04 

Tensão nominal: 11,9 kV 

Corrente de curto-circuito trifásico: 2.610∠ − 87,9 𝐴 

Corrente de curto-circuito fase-terra: 2.750∠ − 88,5 𝐴 

Impedância de sequência positiva: 0,0964+2,6306j Ω 

Impedância de sequência zero: 0,0007+2,2314j Ω 

Considerou-se um crescimento médio de 2% por um período de 5 anos 

12.2. Dimensionamento dos elos fusíveis 

Apenas algumas chaves são mostradas aqui. Chaves de entrada de consumidores não 
serão analisadas, já que seguem documento próprio. Deve-se observar que, devido ao 
pequeno tamanho do alimentador, não existem elos fusíveis em série, não sendo 
necessário verificar a seletividade entre eles. 
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Figura 26 – Alimentador SOZ04 – Vista do CYMDIST 

12.2.1 Chave 504.863 

Icarga atual = 4,2 A 

Icarga futuro = 4,6 A 

Icc3 = 1210 A 

IccFT(40 Ω) = 154 A (no ponto de instalação da chave) 

IccFT(40 Ω) min: 132 A (no ponto mais distante protegido pela chave) 

IInrush (um trafo de 75 kVA e um de 30 kVA) = 10 ×
75+30

√3×11,9
= 51 𝐴 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1

1
1210

+ 1
51

= 49 𝐴 

Da Tabela 7, todos os elos suportam as correntes de carga e de inrush, apenas o elo 
65K não atendem à menor corrente de curto-circuito. 

12.2.2 Chave 21.713 

Icarga atual = 0,3 A 

Icarga futuro = 0,3 A 

Icc3 = 1210 A 
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IccFT(40 Ω) = 154 A 

IccFT(40 Ω) min: 146 A 

IInrush (um trafo de 30 kVA) = 10 ×
30

√3×11,9
= 15 𝐴 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1

1
1210

+ 1
15

= 14 𝐴 

Da Tabela 7, todos os elos suportam as correntes de carga e de inrush, apenas o elo 
65K não atendem à menor corrente de curto-circuito. 

Como as duas chaves possuem possibilidade de manobra, será usado o elo 15K para 
as duas chaves, que permitirá a alimentação das cargas com a abertura da chave 
560.743. 

12.2.3 Chave 408.046 

Icarga atual = 0,4 A 

Icarga futuro = 0,4 A 

Icc3 = 1648 A 

IccFT(40 Ω) = 162 A 

IccFT(40 Ω) min: 158 A 

IInrush (um trafo de 15 kVA) = 10 ×
15

√3×11,9
= 7 𝐴 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1

1
1648

+ 1
7

= 7 𝐴 

Da Tabela 7, todos os elos suportam as correntes de carga de inrush e atendem à 
menor corrente de curto-circuito. 

12.2.4 Chave 409.902 

Icarga atual = 2,9 A 

Icarga futuro = 3,2 A 

Icc3 = 1648 A 

IccFT min: 162 A 

IInrush (um trafo de 45 kVA e um trafo de 30 kVA) = 10 ×
45+30

√3×11,9
= 36 𝐴 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1

1
1648

+ 1
36

= 36 𝐴 

Da Tabela 7, todos os elos suportam as correntes de carga e de inrush e atendem à 
menor corrente de curto-circuito. 
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Como as duas chaves atendem a pequenos ramais, sem nenhuma possibilidade de 
manobra, serão instalados elos 10K. 

12.2.5 Chave 408.047 

Icarga atual = 10,2 A 

Icarga futuro = 11,3 A 

Icc3 = 1972 A 

IccFT(40 Ω) = 167 A 

IccFT(40 Ω) min: 156 A 

IInrush (quatro trafos de 45 kVA e dois trafo de 30 kVA) = 10 ×
4×45+2×30

√3×11,9
= 116 𝐴 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1

1
1972

+ 1
116

= 110 𝐴 

Da Tabela 7, os elos 6K e 10K não suportam a corrente de carga de inrush. Os outros 
elos suportam as correntes de carga de inrush e atendem à menor corrente de curto-
circuito. 

Para manter uma folga maior em relação à corrente de carga, será usado o elo 25K. 

12.2.6 Chave 408.048 

Como essa chave atende apenas 3 transformadores, em 1 km de rede e está a jusante 
da chave 480.047, que protege toda a rede a sua jusante, essa chave ficará com 
lâmina desligadora, servindo apenas para manobra. 

12.2.7 Chave 20.773 

Icarga atual = 18,7 A 

Icarga futuro = 20,6 A 

Icc3 = 2059 A 

IccFT(40 Ω) = 168 A 

IccFT(40 Ω) min: 164 A 

IInrush (quatro trafos de 45 kVA e um trafo de 30 kVA) = 10 ×
4×45+30

√3×11,9
= 102 𝐴 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1

1
2059

+ 1
102

= 97 𝐴 

Elos 25K e maiores suportam a corrente de carga. Todos os elos se fundem com a 
corrente de curto-circuito mínima, e apenas o elo 6K não suporta a corrente de inrush. 
Assim, será usado o elo 25K. 
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12.2.8 Chave 20.772 

Icarga atual = 14,1 A 

Icarga futuro = 15,6 A 

Icc3 = 2.102 A 

IccFT(40 Ω) = 168 A 

IccFT(40 Ω) min: 167 A 

IInrush (dois trafos de 75 kVA) = 10 ×
2×75

√3×11,9
= 73 𝐴 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1

1
2102

+ 1
73

= 70 𝐴 

Elos 25K e maiores suportam a corrente de carga. Todos os elos se fundem com a 
corrente de curto-circuito mínima, e apenas o elo 6K não suporta a corrente de inrush. 
Assim, será usado o elo 25K. 

12.2.9 Chave 20.770 

Icarga atual = 28,5 A 

Icarga futuro = 31,5 A 

Icc3 = 2.268 A 

IccFT(40 Ω) = 169 A 

IccFT(40 Ω) min: 163 A 

IInrush (dois trafos de 75 kVA) = 10 ×
2×75

√3×11,9
= 73 𝐴 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1

1
2268

+ 1
73

= 71 𝐴 

Elos 40K e 65K suportam a corrente de carga. Todos os elos se fundem com a corrente 
de curto-circuito mínima, e apenas o elo 6K não suporta a corrente de inrush. Assim, 
será usado o elo 40K. 

12.3. Ajustes do religador 

Existe um religador já instalado no alimentador, no número operativo 543.544, de 
fabricação da Travida, modelo OSM15, com ajustes conforme Tabela 11. As correntes 
de curto-circuito no ponto de instalação do equipamento e no ponto mais distante estão 
mostradas na Tabela 12. 

Outros dados do ponto de instalação estão listados a seguir: 

Icarga atual = 28,7 A 

Icarga futuro = 31,7 A 
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IInrush (1572,5 kVA) = 10 ×
1572,5

√3×11,9
= 763 𝐴 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1

1
2041

+ 1
763

= 555 𝐴 

Tabela 11 – Ajustes do religador do alimentado SOZ04 

 Fase Neutro GS 

Pick-up temporizado 150 35 8 

Curva 0,1 IEC VI 0,3 IEC VI 1s 

Tempo máximo de operação 10 1  

Tempo mínimo de operação 0,05 0,05  

Rearme 0,3 0,3  

Pick-up rápida 150 35  

Curva 0,12s (TD) 0,02  

High current 2.000 850  

Operações para bloqueio 3 3 

Sequencia de operação IDD  

Operações High current 2  

Tempo primeiro religamento 5 5 

Tempo segundo religamento 20 20 

Tempo de rearme sequência 20 20 

Tabela 12 – Correntes de curto-circuito 

Tipo de curto-circuito 
Valor no ponto de 

instalação do religador 
(A) 

Valor no ponto mais distante 
à jusante do religador 

(A) 

Trifásico 2.041 579 

Bifásico 1.767 502 

Fase-Terra 1.880 431 

Fase-Terra (40 Ω) 168 132 

A filosofia adotada para o religador é a “Salva Fusível”. A Figura 27 mostra as curvas 
do religador e os elos fusíveis instalados à sua jusante. Nota-se que para os defeitos 
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de terra com resistência de 40 Ω haverá coordenação para os elos de 10K e 15K, 
enquanto que para o elo 25K a coordenação só é garantida para correntes acima de 
178 A. Para os defeitos entre fases, haverá apenas seletividade, já que os elos fundirão 
em tempos menores que a operação do religador nas suas curvas rápidas. A Tabela 13 
mostra a menor corrente de defeito para terra onde haverá coordenação com os elos, 
sendo que, para correntes menores que as mostradas, poderá ocorrer a operação do 
religador na curva lenta ou mesmo o seu bloqueio. A Tabela 13 também mostra a maior 
corrente para defeitos entre fases onde haverá coordenação, sendo que para correntes 
maiores que as indicadas, haverá apenas seletividade. 

Tabela 13 – Correntes de curto-circuito para a coordenação entre o religador e elos fusíveis 

Elo 
Menor corrente de coordenação 

para defeitos para terra 
(A) 

Maior corrente de coordenação 
para defeitos entre fases 

(A) 

10K 66 - 

15K 111 189 

25K 178 308 

12.4. Proteção do alimentador 

O alimentador SOZ04 é protegido por um disjuntor, com relés eletromecânicos, com os 
ajustes mostrados na Tabela 14, enquanto que as correntes de curto-circuito na saída 
do alimentador estão mostradas na Tabela 15. 

Tabela 14 – Ajustes dos relés do alimentador SOZ04 

 Fase Neutro GS 

Fabricante Westinghouse Westinghouse INEPAR 

Modelo CO7 CO6 INE 

RTC 400-5   

Tap temporizado 5 0,5 0,15 

Pick-up 400 40 12 

Curva 2 6 0,3 

Tap Instantâneo 30 12 - 

Pick-up 2400 960 - 
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Figura 27 – Coordenação entre o religador e elos fusíveis 
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Tabela 15 – Correntes de curto-circuito na saída do alimentador SOZ04 

Tipo do curto-circuito Valor (A) 

Trifásico 2601 

Bifásico 2253 

Fase-Terra 2732 

Fase-Terra (40 Ω) 171 

Outros dados estão listados abaixo: 

Icarga atual = 185 A 

Icarga futuro = 204 A 

IInrush (15747,5 kVA) = 10 ×
15747,5

√3×11,9
= 7640 𝐴 

𝐼𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1

1
2601

+ 1
7640

= 1940 𝐴 

A Figura 28 mostra os ajustes propostos para os relés do disjuntor de saída do 
alimentador, onde se usará a filosofia “Queima fusível”. A corrente mínima de atuação 
da unidade instantânea de fase é maior que a corrente de inrush estima. Aumentou-se 
a temporização dos relés 51N (para curva 7) e 51GS (para curva 0,4), de maneira à 
melhorar a seletividade com o elo de 40K, instalado na chave 20.770. A linha vermelha 

indica o curto-circuito fase-terra com resistência de 40 Ω, no ponto de instalação da 
chave. Note que para que houvesse uma boa seletividade as temporizações desses 
relés deveriam ficar extremamente altas. A menor corrente para a qual a seletividade 
entre os relés e os elos fusíveis está garantida está mostrada na Tabela 16, para os 
defeitos entre fase e terra. Para os elos 10K, 15K e 25K, a seletividade é garantida 

para as correntes de curto-circuito fase-terra com resistência de 40 Ω. Para os defeitos 
de fase, a seletividade é garantida para todos os elos, para correntes abaixo dos 
ajustes das unidades instantâneas. Para correntes maiores que essas últimas, 
provavelmente haverá a queima do elo e a atuação do disjuntor, que religará em 
seguida. 
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Tabela 16 – Seletividade entre o relé de neutro e os elos fusíveis 

Elo 
Menor corrente fase-terra 

com seletividade 
(A) 

10K 45 

15K 84 

25K 142 

40K 240 

 

Norma Técnica

Distribuição

Proteção de Redes Aéreas de Distribuição -
Sobrecorrente

2912 Manual 2.1 Caius Vinicíus S Malagoli 04/08/2016 64 de 98

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA



 

Tipo de Documento: 

Área de Aplicação:  

Título do Documento: 

 

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 

      

 

 
Figura 28 – Coordenograma com os ajustes propostos para os relés do alimentador 
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do relé dos relés CO6 é de 4,7 s para a curva 7 e o do relé CO7 é de 2,16 s para a 
curva 2, tempos esses menores que o tempo de religamento do religador, dando tempo 
para que os relés se rearmem totalmente, para qualquer corrente. 

 
Figura 29 – Coordenação entre os relés e o religador 
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 COMPONENTES SIMÉTRICAS ANEXO I 

I.1. Introdução 

As correntes de curto-circuito assimétricas são estudadas pelo método das 
componentes simétricas, onde os três fasores desequilibrados podem ser substituídos 
pela soma vetorial de 3 sistemas equilibrados de fasores. As componentes equilibradas 
do conjunto são: 

a) Componentes de sequência positiva, consistindo de 3 fasores iguais em módulo, 
defasados entre si de 120 e tendo a mesma sequências de fase dos fasores 
originais (A1, B1, C1). 

b) Componentes de sequência negativa, consistindo de 3 fasores iguais em módulo 
defasados entre si de 120 e tendo sequências de fase oposta à dos fasores 
originais (A2, B2, C2). 

c) Componentes de sequência zero, consistindo de 3 fasores iguais em módulo e sem 
defasagem entre si (A0, B0, C0). 

I.2. Equações de componentes simétricas 

Os vetores de tensão VA, VB e VC, serão expressos em termos de suas componentes 
simétricas, pelas seguintes equações: 

�̇�𝐴 = �̇�𝐴0 + �̇�𝐴1 + �̇�𝐴2 

�̇�𝐵 = �̇�𝐵0 + �̇�𝐵1 + �̇�𝐵2 = �̇�𝐴0 + 𝛼2 ∙ �̇�𝐴1 + 𝛼 ∙ �̇�𝐴2 

�̇�𝐵 = �̇�𝐵0 + �̇�𝐵1 + �̇�𝐵2 = �̇�𝐴0 + 𝛼 ∙ �̇�𝐴1+𝛼2 ∙ �̇�𝐴2 

Onde 𝛼 é o operador que faz a rotação do vetor de 120 °. 

𝛼 = 1 120 = −
1

2
+ 𝑗

√3

2
 

𝛼2 = 1 240 = −
1

2
− 𝑗

√3

2
 

Somando-se �̇�𝐴 , �̇�𝐵 , �̇�𝐶   e lembrando que (1 + 𝛼 + 𝛼2) = 0, temos: 

�̇�𝐴0 =
1

3
× (�̇�𝐴 + �̇�𝐵 + �̇�𝐶) 

�̇�𝐴1 =
1

3
× (�̇�𝐴 + 𝛼 ∙ �̇�𝐵 + 𝛼2 ∙ �̇�𝐶) 

�̇�𝐴2 =
1

3
× (�̇�𝐴 + 𝛼2 ∙ �̇�𝐵 + 𝛼 ∙ �̇�𝐶) 

As componentes das demais fases podem ser obtidas pelas relações: 
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�̇�𝐵0 = �̇�𝐶0 = �̇�𝐴0 

�̇�𝐵1 = 𝛼2 ∙ �̇�𝐴1 e 𝑉𝐶1 = 𝛼 ∙ �̇�𝐴1 

𝑉𝐵2 = 𝛼 ∙ �̇�𝐴2 e �̇�𝐶2 = 𝛼2 ∙ �̇�𝐴2 

As equações para determinação das correntes seguem os procedimentos análogos aos 

da tensão, bastando para isso substituir �̇� por 𝐼.̇ 

Num sistema trifásico ligado em estrela (Y), a soma das correntes de linha é igual à IN, 
a corrente de retorno pelo neutro. 

Portanto: 𝐼�̇�+𝐼�̇� + 𝐼�̇� = 𝐼�̇� 

Sendo 𝐼�̇�0 =
1

3
(𝐼�̇�+𝐼�̇� + 𝐼�̇�) concluímos que 𝐼�̇� = 3𝐼�̇�0. 

Um circuito trifásico funciona como um monofásico, no tocante às correntes de 
sequências zero, uma vez que os módulos e as fases são as mesmas. Portanto, as 
correntes de sequências zero só circularão se existir um caminho de retorno pelo qual 
se completa o circuito. 

A impedância de terra deve ser incluída na impedância de sequências zero. 

Se existe uma impedância, Zn, entre o neutro e a terra num circuito ligado em estrela 
(Y), uma impedância de valor igual a 3Zn, deverá ser colocada entre o neutro e a barra 
de referência do circuito de sequências zero como indica a Figura I.1, no caso de um 
curto-circuito fase terra. 
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Figura I.1 – Diagrama unifilar e diagrama de sequência para um curto-circuito fase-terra 
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 VALORES “POR UNIDADE” (PU) DE ELEMENTOS DE UM CIRCUITO ANEXO II 
TRIFÁSICO 

II.1. Fórmulas básicas 

Corrente base = 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑉𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒

√3×𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒
 (𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠) 

Impedância base = 𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒

√3×𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒
 (𝑜ℎ𝑚𝑠) 

Impedância base = 𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒

2

𝑉𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒
 (𝑜ℎ𝑚𝑠) 

Impedância por unidade = 𝑍𝑝𝑢 =
𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑜ℎ𝑚𝑠)

𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑜ℎ𝑚𝑠)
= 𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙 ×

𝑉𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒
2  

Onde: 𝑉 = tensão entre fases 

𝑉𝐴 = potência total nas 3 fases 

II.2. Mudança de base 

Quando o valor de impedância em pu é dado em uma base diferente da escolhida a 
conversão se faz da seguinte forma: 

𝑍𝑝𝑢 = 𝑍𝑝𝑢 𝑑𝑎𝑑𝑜 × [
𝑉𝑑𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒
]

2

×
𝑉𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑉𝐴𝑑𝑎𝑑𝑜
 

Quando a resistência e a reatância de um dispositivo forem dadas pelo fabricante em 
porcentagem ou em valores pu subentende-se que as bases são os valores de VA e o 
de V nominais do dispositivo. 

A vantagem de se adotar o valor em pu está na equivalência da impedância do 
transformador tanto no lado da alta como no lado da baixa. 
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 FÓRMULAS PARA CÁLCULOS DAS CORRENTES DE CURTO-ANEXO III 
CIRCUITO 

III.1. Curto-circuito trifásico 

𝐼𝑐𝑐3𝐹 =
1

𝑍1𝑝𝑢
× 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒  

Ou 

𝐼𝑐𝑐3𝐹 =
𝑉𝑓𝑓

√3×𝑍1
  

onde: 

𝑍1𝑝𝑢 = (𝑍1𝑆𝐸 + 𝑍1𝐶)𝑝𝑢 = impedância de sequência positiva do condutor, dada no anexo 

V 

𝑍1𝑆𝐸 = impedância equivalente de sequência positiva na barra da SE 

𝑍1𝑆𝐸 𝑝𝑢 =
𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒

𝐼𝑐𝑐3𝐹 (𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠)
  

𝑍1𝑆𝐸 𝑜ℎ𝑚𝑠 =
𝑉𝑓𝑓

√3×𝐼𝑐𝑐3𝐹 (𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠)
  

𝑉𝑓𝑓 = tensão entre fases, em volts. 

III.2. Curto-circuito bifásico 

𝐼𝑐𝑐2𝐹 =
√3

2∙𝑍1𝑝𝑢
× 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 

𝐼𝑐𝑐2𝐹 =
𝑉𝑓𝑓

2∙𝑍1 (𝑜ℎ𝑚𝑠)
  

Comparando com o curto-circuito trifásico pode-se obter a seguinte relação: 

𝐼𝑐𝑐2𝐹 =
√3

2
× 𝐼𝑐𝑐3𝐹 = 0,866 × 𝐼𝑐𝑐3𝐹  

III.3. Curto-circuito fase-terra 

Em pu: 

𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇 =
3

2 ∙ 𝑍1𝑝𝑢 + 𝑍0𝑝𝑢 + 3 ∙ 𝑅𝑓 𝑝𝑢
× 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 

Em valores reais: 

𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇 =
√3 × 𝑉𝑓𝑓

2 ∙ 𝑍1 + 𝑍0 + 3 ∙ 𝑅𝑓
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onde: 

𝑍0 𝑝𝑢 = (𝑍0𝑆𝐸 + 𝑍0𝐶)𝑝𝑢 

𝑍0 = (𝑍0𝑆𝐸 + 𝑍0𝐶)𝑜ℎ𝑚𝑠 

𝑍0 𝑝𝑢 = impedância de sequência zero do condutor, dado no anexo V 

𝑍0𝑆𝐸 𝑝𝑢 = impedância de sequência zero na barra da SE 

𝑍0𝑆𝐸 𝑝𝑢 =
3 ∙ 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒

𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇(𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠)
− 2 ∙ 𝑍1𝑆𝐸 𝑝𝑢 

𝑍0𝑆𝐸 𝑜ℎ𝑚𝑠 =
√3 ∙ 𝑉𝑓𝑓

𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇
− 2 ∙ 𝑍1 

𝑉𝑓𝑓 = tensão entre fases em volts 

𝑅𝑓 =
𝜌

𝜋∙𝐿𝑐
× 𝑙𝑛 (

2∙𝐿𝑐

1,36∙𝑑
) (condutor rompido) 

Ou 

𝑅𝑓 =
𝜌

2∙𝜋∙𝐿ℎ
× 𝑙𝑛 (

4∙𝐿ℎ

𝑑
) (aterramento com uma haste) 

𝑅𝑓 = resistência de contato 

𝜌 = resistividade do solo (Ω.m) 

𝐿𝑐 = comprimento do condutor em contato com o solo (m) 

𝐿ℎ = comprimento da haste (m) 

𝑑 = diâmetro do condutor (m) 

III.4. Formulário 

A tabela III.1 apresenta os valores de correntes de faltas simétricas e tensões durante 
as faltas. 
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Tabela III.1 - Correntes de faltas simétricas e tensões durante as faltas 

 

Faltas 
trifásicas 
através 
de Zf 

Faltas bifásicas 
através de 

Zf 

Faltas fase-terra 
através de R 

(terra) 

Faltas duplas fase-terra 
através de R (terra) 

  0  0 

   0  

   0  

     

 

     

     

    0 

     

     

 

 = tensão fase-terra do sistema (Volts) 

 = impedância de falta (ohms) 

 = resistência de aterramento (ohms) 
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aI
f

f

ZZ

V

1 RZZ

V f

32

3

01 

bI
f

f

ZZ

Va

1

2

f

f

ZZ

V
j




12
3

 RZZZ

ZaRZ
Vj f






32

3
3

01

2

1

20

cI
f

f

ZZ

aV

1 f

f

ZZ

V
j




12
3

 RZZZ

ZaRZ
Vj f

32

3
3

01

2

1

2

2

0






aV
f

f

f
ZZ

Z
V

1
fV

RZZ

R
V f

32

3

01 

 
 RZZ

RZ
V f

32

23

01

0





 
 RZZ

RZ
V f

32

23

01

0





bV
f

f

f
ZZ

Za
V

1

2

f

f

f
ZZ

ZZa
V





1

2

2

2

 
RZZ

aZZjRa
V f

32

33

01

02

2





 RZZ

R
V f

32

3

01 



cV
f

f

f
ZZ

aZ
V

1 f

f

f
ZZ

ZaZ
V





1

2

2

 
RZZ

aZZjaR
V f

32

33

01

02





 RZZ

R
V f

32

3

01 



bcV
f

f

f
ZZ

Z
Vj

1

3
f

f

f
ZZ

Z
Vj

12
3

f

f
ZZZ

RZZ
Vj

32

32
3

01

01





caV
f

f

f
ZZ

Za
Vj

1

2

3
f

f

f
ZZ

ZjZ
Vj





1

2

2

3
3

 

f

f
ZZZ

ZZRa
Vj

32

3
3

01

20

2



  
 RZZ

RZ
V f

32

33
3

01

0





abV
f

f

f
ZZ

aZ
Vj

1

3
f

f

f
ZZ

ZjaZ
Vj





1

2

2

3
3

 

f

f
ZZZ

ZZRa
Vj

32

3
3

01

20





 
 RZZ

RZ
V f






32

33
3

01

0

 
 RZZ

RZ
V f






32

33
3

01

0

fV

fZ

R

a

Norma Técnica

Distribuição

Proteção de Redes Aéreas de Distribuição -
Sobrecorrente

2912 Manual 2.1 Caius Vinicíus S Malagoli 04/08/2016 75 de 98

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA



 

Tipo de Documento: 

Área de Aplicação:  

Título do Documento: 

 

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 

      

 

 CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO ASSIMÉTRICA ANEXO IV 

IV.1. Introdução 

As equações da corrente de curto-circuito trifásica, descritas no ANEXO III , são 
aplicáveis somente quando a corrente de curto circuito já atingiu o regime permanente. 
Elas calculam o valor eficaz da corrente que persistiu por um período suficientemente 
longo de modo que o transitório inicial já desapareceu. Essas equações não podem 
calcular o valor instantâneo da corrente de curto-circuito, imediatamente após a 
ocorrência de falta. Isto será visto neste anexo. 

Define-se como corrente eficaz o valor de 𝐼𝐸𝐹 da expressão: 

𝐼𝐸𝐹 = √
1

𝑇
∫ 𝑖2𝑑𝑡

𝑇

0

 

onde: 

𝑖 = corrente instantânea que varia em função do tempo 

𝑡 = tempo 

𝑇 = intervalo de tempo especificado para determinação do valor eficaz 

Se 𝑖 = 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡, onde 𝐼𝑚𝑎𝑥 é o valor de crista de uma corrente senoidal, a equação 
acima terá seu valor: 

𝐼𝐸𝐹 =
𝐼𝑚𝑎𝑥

√2
, quando 𝑇 = 𝜋 

Do ponto de vista físico, uma corrente senoidal com o valor de crista igual a 𝐼𝑚𝑎𝑥 terá o 
mesmo efeito no valor da potência ou energia gerada em um resistor, se este for 

percorrido por uma corrente contínua de valor 𝐼𝐸𝐹. Por isso, a corrente 𝐼𝐸𝐹 é chamada 

de valor eficaz de  𝑖. Entretanto, o valor √2 não pode ser generalizado uma vez que 
nem sempre a corrente varia senoidalmente conforme acima. 

No caso particular dos transitórios que ocorrem na rede de distribuição, há uma 
componente exponencial decrescente que se soma à senóide, resultando no seu 
deslocamento para cima, conforme a Figura VI.2, a seguir: 

O novo valor de 𝐼𝐸𝐹, neste caso, pode ser determinado pela curva 𝐼′𝐸𝐹 𝐼𝐸𝐹⁄  da Figura 
VI.3, desde que se tome 𝑇 = 𝜋 2⁄ . 
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Figura VI.1 – Tensão variando senoidalmente 

 
Figura VI.2 – Corrente deslocada por uma componente exponencial decrescente 

É este primeiro meio ciclo que interessa nos cálculos de dimensionamento para a 
capacidade de condução das correntes de curto-circuito nos equipamentos, por 
exemplo, a capacidade de interrupção dos portas-fusíveis das chaves fusíveis. 

Para o cálculo da capacidade de interrupção, se costuma usar, na distribuição, o valor 
de 1,35 para disjuntores e religadores, uma vez que a operação de abertura ocorre 3 a 
8 ciclos após a ocorrência de falta. 

No ponto de instalação de um dispositivo de proteção de um circuito qualquer, o valor 
eficaz da corrente de curto-circuito simétrica pode ser conhecido através das equações 
do ANEXO III , e o valor da relação X/R pode ser conhecido através da impedância 
total do sistema utilizado no cálculo. 
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IV.2. Fórmulas 

IV.2.1. Corrente de curto-circuito trifásica assimétrica 

𝐼𝑐𝑐3𝐹 𝑎𝑠𝑠 = 𝑘1𝐼𝑐𝑐3𝐹 

Onde  é obtido da equação abaixo, conforme norma IEC 60.909, ou da figura VI.3, 

para a impedância 𝑍 = 𝑍1 = 𝑅1 + 𝑗𝑋1. 

𝐾 = 1,02 + 0,98 × 𝑒−3𝑅
𝑋⁄  

2.2Corrente de Curto-circuito Bifásica Assimétrica 

𝐼𝑐𝑐2𝐹 𝑎𝑠𝑠 = 𝑘1𝐼𝑐𝑐2𝐹 

Onde 𝑘1 é obtido da equação acima ou da figura VI.3, para a impedância: 

𝑍 =
2𝑍1

√3
=

2

√3
(𝑅1 + 𝑗𝑋1). 

IV.2.2. Corrente de curto-circuito fase-terra assimétrica 

𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇 𝑎𝑠𝑠 = 𝑘0𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇 

Onde 𝑘0 é obtido da equação acima ou da figura VI.3, para a impedância: 

𝑍 =
2𝑍1 + 𝑍0 + 3𝑅𝑓

3
 

 
Figura VI.3 – Fator de assimetria - K 

1k
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 CURVAS T X I DOS ELOS FUSÍVEIS ANEXO V 

As curvas dos elos fusíveis podem ser vistas na NBR 7282 – Dispositivos fusíveis de 
alta tensão - dispositivos tipo expulsão – requisitos e métodos de ensaio, reproduzindo-
se nos itens abaixo as curvas dos elos usados pela CPFL. As curvas mostradas são as 
curvas de mínimo tempo de fusão, de máximo tempo de fusão, máximo tempo de 
interrupção e o tempo de arco, os dois últimos não mostrados para os elos H. O 
máximo tempo de interrupção pode ser calculado somando-se o tempo de arco à curva 
de máximo tempo de fusão. 

V.1. Elos tipo K – série A 
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V.2. Elos tipo K – série B 

 

Study: U:\Users\c862193\Documents\proteção\Elo K série B NBR7282.tcc
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V.3. Elos tipo H 

 

Study: U:\Users\c862193\Documents\proteção\Elos H.tcc
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 CÁLCULO DO FATOR DE SEGURANÇA A SER UTILIZADO NO ANEXO VI 
AJUSTE DA PROTEÇÃO DE FASE 

Considerando-se que: 

 os TCs utilizados pela CPFL possuem erros de ± 10%; 

 o "pick-up" dos relés também possuem erros de ± 10%; 

 o erro no cálculo da impedância da rede (anexo V) é de ± 10%; 

 existirá um erro na medição do comprimento da rede, que consideraremos de 5%; 

O Fator de Segurança será o produto deles. 

Então: 

𝐹𝑆 = 1,1 × 1,1 × 1,1 × 1,05 = 1,40 

Para acrescentar impedâncias impostas por arco elétrico ou mau contato entre os 
cabos em curto-circuito, sugerimos utilizar valores entre 1,5 a 2,0, sendo que o último 
valor dará mais segurança que o primeiro. 
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 CURVA TEMPO X CORRENTE PARA INÍCIO DE RECOZIMENTO DOS ANEXO VII 
CABOS DE ALUMÍNIO 

VII.1. Cabos CA 
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VII.2. Cabos CAA 
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 INTEGRAÇÃO RELÉ-RELIGADOR ANEXO VIII 

VIII.1. Introdução 

Na coordenação relé-religador onde for utilizado relé a indução ou quando relés ou 
religadores digitais e estiverem com o emulador de rearme de relé ativado devem ser 
verificados os avanços relativos do contato móvel do relé, durante as sequências de 
operações do religador. A explicação abaixo é feita considerando-se um relé 
eletromecânico. Para os relés digitais a matemática é a mesma, embora a física seja 
outra. 

A Figura VIII.1 ilustra os principais elementos de um relé de indução: 

 

Figura VII.1 

Durante o tempo equivalente a primeira operação do religador, o relé também é 
sensibilizado pela sobrecorrente, e a unidade móvel que é a base de indução, avança 
em direção ao contato fixo. 

Durante o intervalo de religamento do religador, o relé tende a retornar à sua posição 
inicial, sendo que esse retorno depende do tipo de relé, do ajuste da curva temporizada 
do mesmo e da corrente que passa por ele após a atuação do religador, conforme 
mostra a figura VIII.2. O item VIII.4 mostra o tempo de rearme para vários relés 
eletromecânicos. 

O processo se repete nas operações seguintes do religador, e quando o avanço for 
maior que o retorno do relé, a unidade móvel permanecerá numa posição adiantada em 
relação àquela inicial. 

A soma dos avanços relativos do relé (𝑎𝑣𝑎𝑛ç𝑜 − 𝑟𝑒𝑎𝑟𝑚𝑒), em qualquer das operações 
do religador, não deve ser suficiente para que o contato móvel encontre o contato fixo 
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do relé. Se isto ocorrer, o relé comandará a abertura do disjuntor, ocorrendo uma 
descoordenação com o religador. 

 
Figura VIII.2 - Tempo de rearme 

Os cálculos para a integração relé-religador podem ser feitos manualmente ou através 
de um programa computacional, conforme mostrado nos itens seguintes. 

VIII.2. Método manual 

A integração deve ser feita para valores de corrente de curto-circuito no trecho onde as 
curvas apresentam maior proximidade relativa entre si, isto é, no ponto onde ocorrer a 

maior relação 
𝑇𝑟𝑒𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑇𝑟𝑒𝑙é
. Deverá ser feita para os ajustes de fase e de terra. 

Devido aos possíveis erros dos dispositivos de proteção, deve ser dada uma tolerância 
para obter-se maior garantia na coordenação. A tolerância considerada será de 10% 
para cada dispositivo, o que significa elevar a curva temporizada do religador em 10% 
e abaixar a curva do relé em 10% conforme ilustrado na figura VIII.3. 

Essa tolerância não será considerada para a curva rápida do religador, pois a mesma é 
especificada pelo fabricante como curva máxima (tempo máximo de atuação). 
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Figura VIII.3 - Tolerância dos dispositivos de proteção 

A verificação da integração deverá ser feita através do preenchimento da tabela abaixo: 

Sequência 
operação 

Religador Relé / / / / / / / /  

Curva 
Tempo de 

operação (t1) 
Tempo de 

religamento (t2) 
Avanço % Rearme % 

Soma 
relativa 

1ª       

2ª       

3ª       

4ª   -  -  

Study: untitled.dat
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Roteiro para preenchimento: 

1. Preencher os campos referentes às curvas, tempo de operação do religador para o 
valor de curto-circuito desejado (T1) e tempo de religamento do religador (T2). 

2. Avanço do relé 

𝐴𝑣𝑎𝑛ç𝑜 =
𝑇1 × 100

𝑋
 

𝑇1 = tempo de operação do religador para o valor de curto-circuito desejado 

𝑋 = tempo de operação do relé para o valor de curto-circuito desejado 

3. Rearme do relé 

𝑅𝑒𝑎𝑟𝑚𝑒 =
𝑇2 × 100

𝑌
 

𝑇2 = tempo de religamento do religador 

𝑌 = tempo de rearme total do relé (função da curva do relé) 

4. Soma relativa 

Diferença entre o avanço e Rearme do relé. Caso o valor seja negativo, considerá-lo 
igual a zero. 

A coordenação estará assegurada quando o valor total da soma relativa for inferior a 
100%. 

Exemplo: Verificar a coordenação entre o disjuntor e o religador do circuito mostrado na 
Figura VIII.4. O gráfico tempo x corrente com os ajustes dos equipamentos está 
mostrado na Figura VIII.5. 

 
Figura VIII.4 – Exemplo 
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a) Ajustes dos equipamentos 

Relé de Sobrecorrente 

RTC:  300/5  

 Ajustes Fase Ajustes Terra 

Marca: Westinghouse Westinghouse 

Tipo: CO7 CO6 

TAP: 5,0 A 0,5 A 

Curva: 2 9 

Instantâneo: 50 A 15 A 

Religador 

RTC: 100/1 

Marca: Brush 

Tipo: PMR 1-15 

 Fase Terra UST 

P.U. Temporizado 
(%RTC): 

100 (100%) 20 (20%)  

Curva (característica): 04 (MI) 03 (I)  

P.U. Inst. (FE): 100 (1,0) 40 (2,0)  

Seq. Operações: 2I 2T 2I 2T  

PU UST (FE):   8(0,4) 

Tempo definido (s):   3 

Número operações: 4 4 4 

Religamento (s): 2 

Rearme (s): 10 

Tempo adicional curva 
rápida (s): 

0 
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Figura VIII.5 – Integração relé-religador - exemplo 

b) Para exemplificar será feita a verificação da integração para os ajustes de terra.  

A faixa de corrente a ser considerada é entre 48 e 400 A, que são os valores de 
corrente de curto-circuito fase-terra mínima e máxima na zona de proteção mútua do 
relé e do religador. 

Study: U:\Users\c862193\Documents\proteção\Integração - exemplo.tcc
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Conforme pode ser visto pela Tabela VIII.1, as curvas do religador e do relé estão mais 
próximas em 80 A, que será o valor usado no cálculo. 

Tabela VIII.1 - Relação entre o tempo de atuação do religador e do relé 

Corrente 
Tempo relé  

(s) 

Tempo religador 
curva 

temporizada  
(s) 

 

50 5,2 2,4 0,462 

60 4,2 1,9 0,452 

70 3,5 1,7 0,486 

80 3,1 1,5 0,484 

90 2,9 1,40 0,483 

100 2,8 1,30 0,464 

150 2,3 1,10 0,478 

200 2,1 0,95 0,452 

300 1,9 0,82 0,432 

400 1,8 0,73 0,406 

b1) Tempo de operação do relé de terra para 80A: 3,1 s. Considerando a tolerância de 
10%, esse tempo diminui para 2,79 s (3,1 x 0,9). 

b2) Tempo de operação do religador na curva rápida para 80 A: 0,09 s. 

b3) Tempo de operação do religador na curva lenta para 80 A: 1,5 s. Considerando a 
tolerância de 10% esse tempo aumenta para 1,65 s (1,5 x 1,1) 

b4) Avanço do contato móvel do relé na primeira operação do religador (curva rápida) 

𝐴𝑣𝑎𝑛ç𝑜 =
0,09 × 100%

2,79
= 3,2% 

b5) Rearme do relé 

O tempo para o rearme total do relé é fornecido pelo fabricante, e é função da curva do 
relé escolhida, conforme mostra a figura VIII.6. 

relé

religador

T

T
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Figura VIII.6 - Curva de rearme do relé CO-6 

Como foi escolhida a curva 9, o tempo total de rearme é de 6,1 s. 

Como o tempo de religamento do religador é 2 s, tem-se: 

𝑅𝑒𝑎𝑚𝑒 =
2 × 100%

6,1
= 32,8% 

Soma relativa = Avanço - Rearme = 3,2% - 32,8% = -29,6%, que significa que não 
houve avanço relativo do relé na primeira atuação do religador. 

b6) Avanço do contato móvel do relé na segunda operação do religador (curva rápida) 

Os cálculos são idênticos aos itens b4 e b5, portanto não ocorre avanço relativo do relé 
na segunda atuação do religador. 

b7) Avanço do contato móvel do relé na terceira operação do religador (curva lenta) 

𝐴𝑣𝑎𝑛ç𝑜 =  
1,65 × 100%

2,79
= 59,1% 

Rearme = 32,8% (idem item b5) 

Soma Relativa = 59,1% - 32,8% = 26,3% 

b8) Avanço do contato móvel do relé na quarta operação do religador (curva lenta) 
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𝐴𝑣𝑎𝑛ç𝑜 =  
1,65 × 100%

2,79
= 59,1% 

Soma Relativa Total: 26,3% + 59,1% = 85,4% 

c) Resumo dos Cálculos 

Sequência 
operação 

Religador Relé 

Soma 
relativa 

% Curva 
Tempo de 
operação 

(t1) 

Tempo de 
religamento 

(t2) 

Avanço  
% 

Rearme  
% 

Primeira Rápida 0,09 2 3,2 32,8 0 

Segunda Rápida 0,09 2 3,2 32,8 0 

Terceira Lenta 1,65 2 59,1 32,8 26,3 

Quarta Lenta 1,65 - 59,1 - 85,4 

O resultado indica que para um valor de corrente de curto-circuito de 80 A existe 
coordenação entre relé-religador. 

Os cálculos devem ser repetidos para outros valores na faixa de 48 a 400 A. 

Ajustes propostos para os relés estão mostrados na Tabela VIII.2 e os do religador, na 
tabela VIII.3. 

Tabela VIII.2 – Ajustes propostos para o relé de sobrecorrente 

 FASE TERRA 

MARCA: WE WE 

TIPO: CO7 CO6 

TAP: 5,0 A 0,5 A 

CURVA: 2 9 

UNID.INST.: 50 A 15 A 

RTC: 300/5  

   

TEMPO REARME: 2,155 5,80 
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Tabela VIII.3 – Ajustes propostos para o religador 

MARCA: BRUSH 

TIPO: PMR-15 

 FASE TERRA UST 

PU TEMP. (% RTC): 100 (100%) 20 (20%)  

CURVA (CARACT): 04 (MI) 03 (I)  

PU INST. (FE): 100 (1.0) 40 (2.0)  

SEQ. OPERAÇÃO: 2I 2T 2I 2T  

PU UST (FE):   8 (0.40) 

TEMPO DEF. (s):   3.0 

NUM. OPERAÇÃO: 4 4 4 

RTC: 100/1 

RELIGAMENTO (s): 2.0 

REARME (s): 10.0 

TEMPO ADIC.CURVA RÁPIDA (s): 0.00 

VIII.3. Método computacional 

Os cálculos de integração dos tempos são muito facilitados com a utilização de 
computadores. Descreve-se a seguir uma planilha EXCEL que executa os cálculos. 
Devido à facilidade de execução, muitos pontos podem ser calculados e verificados. 

A Figura VIII.7 mostra três colunas da planilha usada para os cálculos. As duas 
primeiras colunas contêm as descrições dos dados, enquanto que a terceira contém os 
dados e as fórmulas necessários aos cálculos. A coluna C deve ser repetida para todas 
as correntes que se deseje calcular a integração dos tempos do relé. Esta montagem 
faz os cálculos para o religador operando com duas operações rápidas e duas 
operações temporizadas, adaptações devem ser realizadas para outras sequências. Os 
valores numéricos devem ser informados e as fórmulas são calculadas. 
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Figura VIII.7 – Planilha para cálculo de integração 

As linhas marcadas “Avanço acumulado” mostram o avanço do relé após a operação 
do religador, enquanto aquelas marcadas “Avanço restante” mostra o valor depois de 
transcorrido o tempo de religamento, que será somado ao avanço do relé da próxima 
operação. Se, em qualquer operação o avanço acumulado for igual ou maior que 
100%, isso indica que o relé operou nessa operação. Haverá seletividade se após a 
última operação do religador o avanço acumulado ainda for menor que 100%. 

A Tabela VIII.4 mostra os cálculos para a terra. O maior avanço, que ocorre para a 
corrente de 80 A, é de 93,4%, indicando que há seletividade entre o religador e o relé 
para os defeitos à terra, até 400 A, que é o valor máximo de curto-circuito fase-terra na 
zona mútua de proteção. 
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Tabela VIII.4 – Integração do relé de terra 

 

A Tabela VIII.5 mostra os cálculos para os defeitos entre fases, onde se nota que não 
existe seletividade para defeitos entre fases para a corrente de 600 A. Existem diversas 
soluções para resolver o problema: subir a curva do relé, abaixar a curva do religador, 
aumentar o tempo do terceiro religamento (aumentar o tempo do terceiro religamento 
para 5 s é suficiente para que o relé rearme totalmente, entretanto, ele continuará 
atingindo 97,8% do seu curso na terceira e quarta operações). 

50 60 70 80 90 100 150 200 300 400

6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

5,20 4,20 3,50 3,10 2,90 2,80 2,30 2,10 1,90 1,80

4,68 3,78 3,15 2,79 2,61 2,52 2,07 1,89 1,71 1,62

Tempo religador 0,16 0,13 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08

Tempo religador  + erro 0,16 0,13 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08

Tempo religamento 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Avanço relé 3,4% 3,4% 3,5% 3,9% 3,8% 4,0% 4,3% 4,2% 4,7% 4,9%

Rearme percentual 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8%

Avanço acumulado 3,4% 3,4% 3,5% 3,9% 3,8% 4,0% 4,3% 4,2% 4,7% 4,9%

Avanço restante 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tempo religador 0,16 0,13 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08

Tempo religador + erro 0,16 0,13 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08

Tempo religamento 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Avanço relé 3,4% 3,4% 3,5% 3,9% 3,8% 4,0% 4,3% 4,2% 4,7% 4,9%

Rearme percentual 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8%

Avanço acumulado 3,4% 3,4% 3,5% 3,9% 3,8% 4,0% 4,3% 4,2% 4,7% 4,9%

Avanço restante 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tempo religador 2,40 1,90 1,70 1,50 1,40 1,30 1,10 0,94 0,82 0,73

Tempo religador + erro 2,64 2,09 1,87 1,65 1,54 1,43 1,21 1,03 0,90 0,80

Tempo religamento 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Avanço relé 56,4% 55,3% 59,4% 59,1% 59,0% 56,7% 58,5% 54,7% 52,7% 49,6%

Rearme percentual 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8% 32,8%

Avanço acumulado 56,4% 55,3% 59,4% 59,1% 59,0% 56,7% 58,5% 54,7% 52,7% 49,6%

Avanço restante 23,6% 22,5% 26,6% 26,4% 26,2% 24,0% 25,7% 21,9% 20,0% 16,8%

Tempo religador 2,40 1,90 1,70 1,50 1,40 1,30 1,10 0,94 0,82 0,73

Tempo religador + erro 2,64 2,09 1,87 1,65 1,54 1,43 1,21 1,03 0,90 0,80

Avanço relé 56,4% 55,3% 59,4% 59,1% 59,0% 56,7% 58,5% 54,7% 52,7% 49,6%

Avanço acumulado 80,0% 77,8% 85,9% 85,5% 85,2% 80,7% 84,1% 76,6% 72,7% 66,3%
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Tabela VIII.5 – Integração do relé de fase 

 

VIII.4. Tempo de rearme para vários relés 

A tabela VIII.6 mostra o tempo de rearme para vários relés eletromecânicos, para a 
curva 1 ou para a curva 10. Para outras curvas, o tempo de rearme pode ser calculado 
por: 

𝑅𝑒𝑎𝑟𝑚𝑒𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 = 𝑅𝑒𝑎𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑜 ×
𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑑𝑎
 

Os tempos de rearme são para a condição sem corrente no relé. Para correntes de 
carga de 25% do valor da corrente mínima de atuação, multiplicar o tempo dado por 
1,05 e para correntes de 50% do valor da corrente mínima de atuação, multiplicar por 
1,40. 

475 500 525 550 575 600 700 800 900 1000 1500 2000

2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

2,21 2,01 1,82 1,71 1,61 1,50 1,27 1,11 0,98 0,88 0,69 0,60

1,99 1,81 1,64 1,54 1,45 1,35 1,14 1,00 0,88 0,79 0,62 0,54

Tempo religador 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Tempo religador  + erro 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Tempo religamento 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Avanço relé 4,5% 4,9% 5,4% 5,8% 6,1% 6,3% 7,3% 8,4% 9,3% 10,2% 12,8% 14,8%

Rearme percentual 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0%

Avanço acumulado 4,5% 4,9% 5,4% 5,8% 6,1% 6,3% 7,3% 8,4% 9,3% 10,2% 12,8% 14,8%

Avanço restante 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tempo religador 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Tempo religador + erro 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Tempo religamento 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00

Avanço relé 4,5% 4,9% 5,4% 5,8% 6,1% 6,3% 7,3% 8,4% 9,3% 10,2% 12,8% 14,8%

Rearme percentual 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 139,5% 186,0%

Avanço acumulado 4,5% 4,9% 5,4% 5,8% 6,1% 6,3% 7,3% 8,4% 9,3% 10,2% 12,8% 14,8%

Avanço restante 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tempo religador 1,50 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 0,97 0,82 0,73 0,65 0,45 0,35

Tempo religador + erro 1,65 1,54 1,49 1,43 1,38 1,32 1,07 0,90 0,80 0,72 0,50 0,39

Tempo religamento 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Avanço relé 83,1% 85,0% 90,7% 92,8% 95,1% 97,8% 93,4% 90,3% 91,3% 90,0% 79,4% 71,3%

Rearme percentual 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0%

Avanço acumulado 83,1% 85,0% 90,7% 92,8% 95,1% 97,8% 93,4% 90,3% 91,3% 90,0% 79,4% 71,3%

Avanço restante 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 4,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tempo religador 1,50 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 0,97 0,82 0,73 0,65 0,45 0,35

Tempo religador + erro 1,65 1,54 1,49 1,43 1,38 1,32 1,07 0,90 0,80 0,72 0,50 0,39

Avanço relé 83,1% 85,0% 90,7% 92,8% 95,1% 97,8% 93,4% 90,3% 91,3% 90,0% 79,4% 71,3%

Avanço acumulado 83,1% 85,0% 90,7% 92,8% 97,1% 102,5% 93,7% 90,3% 91,3% 90,0% 79,4% 71,3%
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Tabela VIII.6 – Tempos de rearme para vários relés 

Relé 
Tempo de rearme 

para a curva 1 
Relé 

Tempo de rearme 
para a curva 10 

CDG21-1,3  
(GEC) 

4,00 
CO2  

(Westinghouse) 
4,40 

CDG21-3  
(GEC) 

9,00 
CO6  

(Westinghouse) 
6,60 

CDG23  
(GEC) 

50,00 
CO7  

(Westinghouse) 
13,00 

CDG24  
(GEC) 

45,00 
CO8  

(Westinghouse) 
70,00 

TJM10  
(Reyrolle) 

13,00 
CO9  

(Westinghouse) 
48,00 

TJM20  
(Reyrolle) 

26,00 
CO11  

(Westinghouse) 
64,00 

  

IAC51  
(GE) 

8,00 

  

IAC53 e IAC54  
(GE) 

75,70 

  

IAC77  
(GE) 

62,00 

Os relés digitais têm tempos de rearme ajustáveis, normalmente um tempo 
determinado. Relés com curvas ANSI podem possuir tempos de rearme que simulam o 
retorno do disco dos relés eletromecânicos, cuja equação é dada abaixo. Embora a 
equação do retorno seja especificada na norma, os seus parâmetros não são, assim, 
deve-se consultar a literatura do fabricante para cada equipamento específico. Alguns 
equipamentos digitais, quando usam as curvas ANSI, permitem que o usuário escolha 
se o retorno do disco será simulado ou não, enquanto que outros sempre usam o 
retorno simulado quando operando com as curvas ANSI. 

𝑡𝑟𝑒𝑎𝑟𝑚𝑒 =
𝐾 ∙ 𝐷𝑇

(𝐼𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝

)
2

− 1
 

Onde: 

𝐾 é uma constante que depende do tipo de curva e do fabricante 

𝐷𝑇 é o dial de tempo ou curva 

𝐼𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 é a corrente circulando pelo relé após a eliminação da falha 

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 é a corrente mínima da partida do relé 
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