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Por Paulo E. Q. M. Barreto*

Capítulo IX
Proteção de condutores

Como já deve ter sido notado pelas edições anteriores, o
dimensionamento de condutores em uma instalação elétrica é

fator de demanda, fator de diversidade, fator de reserva, fator de
potência e a presença de componentes harmônicas.

uma das tarefas mais importantes a ser realizada em um projeto,

Após isso, determinam-se os condutores do circuito em função

visto que qualquer erro ou equívoco pode levar a graves prejuízos

do que foi apresentado nos artigos anteriores deste fascículo, tais

e acidentes, principalmente os casos que resultam em falsa ideia de

como, seção mínima e determinação da capacidade de condução

proteção, que é o objetivo do artigo desta edição.

de corrente dos condutores (Iz), levando em conta as condições

Em diversas análises de projetos e inspeções de instalações
elétricas realizadas por este autor ao longo do tempo, pode-se
identificar quantidade significativa de desvios cometidos nesse
quesito em grande parte das instalações. Seja pela inexistência de

de instalação de cada circuito (método de instalação, temperatura
ambiente, agrupamento de condutores etc.).

Queda de tensão

projeto, ou quando tem, este foi elaborado por profissional não

De posse da corrente de projeto e definido o tipo e a seção do

qualificado. Outra parcela dos casos fica por conta de alterações que

condutor pelos critérios anteriores, deve-se determinar a queda de

são feitas no projeto, durante a execução, muitas vezes motivada

tensão prevista em cada circuito da instalação, considerando os

pela “busca insana pelo mais barato” que, invariavelmente,

requisitos mínimos da NBR 5410, conforme segue:

Fascículo

comprometerá a segurança.
Os aspectos básicos do dimensionamento das proteções de

6.2.7.1 – Em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de

condutores para instalações elétricas são apresentados a seguir.

tensão verificada não deve ser superior aos seguintes valores, dados

Existem ainda outros fatores que devem ser levados em conta em

em relação ao valor da tensão nominal da instalação:

função do grau de importância e das particularidades de cada tipo

a) 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador

de instalação. E isso se aplica até mesmo em uma simples residência.

MT/BT, no caso de transformador de propriedade da(s) unidade(s)

Corrente de projeto
O dimensionamento de qualquer condutor elétrico inicia-se

consumidora(s);
b) 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador
MT/BT da empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de

pelo cálculo da potência de alimentação, que resultará na corrente

entrega for aí localizado;

de projeto, cujo símbolo normalizado é IB. A determinação da

c) 5%, calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos

corrente de projeto deve ser feita com muito critério, pois ela será

de ponto de entrega com fornecimento em tensão secundária de

decisiva na escolha do condutor, do dispositivo de proteção e no

distribuição;

cálculo da queda de tensão. Trata-se de uma das grandezas mais

d) 7%, calculados a partir dos terminais de saída do gerador, no caso

importantes de um projeto de instalações elétricas, pois além do

de grupo gerador próprio.

aspecto de segurança, influencia o custo da instalação. Para o seu
cálculo, devem ser levados em conta, no mínimo: carga instalada,

Os fatores que influenciam a queda de tensão efetiva em
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uma instalação elétrica (ou seja, a tensão real de alimentação dos

tenha um transformador com secundário em 220/380V e derivador

equipamentos) são:

(“tap”) ajustado para a tensão nominal (13,8kV), a tensão efetiva
mínima no secundário poderá ser de 198/342V. Como a NBR

• tensão nominal da instalação;

5410, para esse caso, estabelece limite máximo de queda de tensão

• tensão de serviço (tensão efetiva medida na origem da instalação);

de 7%, conclui-se que uma carga na condição mais desfavorável

• corrente de projeto dos circuitos;

(considerando que a tensão nominal seja 220/380V) acabará sendo

• comprimento dos circuitos;

alimentada com tensão de 184V (fase-neutro) ou 318V (entre

• tipo de condutor (cobre ou alumínio);

fases). Ou seja, no total, a queda de tensão real na carga acabou

• tipo de linha elétrica (método de instalação, conforme tabela 33

sendo de 16%. E nada poderá ser questionado, pois foram atendidos

da NBR 5410);

os requisitos normativos e legais.

• arranjo (disposição) dos condutores;
• características da carga (resistiva, indutiva, capacitiva);
• partida de motores.

Proteção contra correntes de sobrecarga
Nessa etapa dos cálculos, deve-se verificar qual é o dispositivo
de proteção mais indicado para a seção (e tipo) de condutor

No entanto, cabe ressaltar que, mesmo que um projetista

escolhida até o momento, de modo a assegurar que elevações

atenda os critérios da NBR 5410, e as distribuidoras de energia

de corrente prejudiciais sejam interrompidas em tempo hábil e

elétrica atendam as Resoluções da Agência Nacional de Energia

não seja ultrapassado o limite de temperatura de sobrecarga do

Elétrica (Aneel), existe a possibilidade de a tensão efetiva em um

condutor.

equipamento ser menor do que aquela que ele deveria receber em
condições normais de funcionamento.
Tome-se como exemplo um consumidor atendido em tensão
com valor nominal de 13,8kV. Com base no Módulo 8 do Prodist
da Aneel, este consumidor poderá ter a tensão de fornecimento
variando de 12,42kV a 14,49kV. Admitindo-se que o consumidor

A temperatura limite de sobrecarga dos condutores pode ser
obtida pela tabela 35 da NBR 5410 ou por catálogos de fabricantes
de condutores. Por exemplo, para o caso do condutor com isolação
de PVC, essa temperatura é de 100ºC.
Os fatores que influenciam o critério de proteção contra
correntes de sobrecarga são:
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• corrente de projeto do circuito (IB);
• capacidade de condução de corrente dos condutores (Iz);

Proteção contra correntes de curto-circuito
Nessa etapa dos cálculos, deve-se verificar se o dispositivo

• corrente nominal do dispositivo de proteção (In);

de proteção escolhido anteriormente é capaz de interromper as

• corrente de atuação do dispositivo de proteção (I2);

correntes de curto-circuito presumidas (Ik) em tempo hábil, de

• temperatura de calibração do dispositivo de proteção;

modo que a temperatura limite de curto-circuito do condutor não

• temperatura ambiente do dispositivo de proteção;

seja ultrapassada e que o dispositivo de proteção não exploda.

• maneira de instalar os condutores;
• características da carga (resistiva, indutiva, capacitiva).

A temperatura limite de curto-circuito dos condutores pode
ser obtida pela mesma tabela 35 ou por catálogos de fabricantes de
condutores. Por exemplo, para o caso do condutor com isolação de

Dos requisitos estabelecidos em 5.3.4 da NBR 5410 para
a proteção contra correntes de sobrecarga, destaca-se o da
coordenação entre condutor e dispositivo de proteção. Para que a

PVC, essa temperatura é de 160ºC.
Os fatores que influenciam o critério de proteção contra
correntes de curto-circuito são:

proteção dos condutores contra sobrecargas fique assegurada, as
características de atuação do dispositivo correspondente devem ser

• corrente de curto-circuito presumida no ponto desejado (Ik);

tais que:

• integral de joule do dispositivo de proteção (∫ I2t);
• integral de joule dos condutores (K2.S2);

a) IB ≤ In ≤ Iz; e
b) I2 ≤ 1,45 Iz
Onde:

• capacidade de interrupção do dispositivo de proteção (Icn; Icu);
• características da carga (resistiva, indutiva, capacitiva).
Dos requisitos estabelecidos em 5.3.5 da NBR 5410 para a

IB é a corrente de projeto do circuito;

proteção contra correntes de curto-circuito, destacam-se os da

Iz é a capacidade de condução de corrente dos condutores, nas

coordenação entre condutor e dispositivo de proteção e a da

condições previstas para sua instalação (conforme explicado

capacidade de interrupção do dispositivo de proteção. Para que

anteriormente);

essa proteção fique assegurada, devem ser atendidas as seguintes

In é a corrente nominal do dispositivo de proteção (ou corrente de

condições:

ajuste, para dispositivos ajustáveis), nas condições previstas para
sua instalação;

a) ∫ i2.dt ≤ K2.S2

I2 é a corrente convencional de atuação, para disjuntores, ou corrente

b) Icn (ou Icu) ≥ Ik

convencional de fusão, para fusíveis.
A condição a) estabelece que a quantidade de energia que o
A condição da alínea b) é aplicável quando for possível assumir

dispositivo de proteção deixa passar (integral de joule) tem de ser

que a temperatura limite de sobrecarga dos condutores não venha a ser

igual ou inferior à quantidade de energia necessária para aquecer

mantida por um tempo superior a 100h durante 12 meses consecutivos,

o condutor desde a temperatura máxima para serviço contínuo

ou por 500h ao longo da vida útil do condutor. Quando isso não ocorrer,

até a temperatura limite de curto-circuito. No fundo, é verificar

a condição da alínea b) deve ser substituída por: I2 ≤ Iz.

se o tempo total de interrupção da corrente de curto-circuito é

Fascículo

suficiente para não danificar o condutor. Afinal de contas, enquanto
o dispositivo de proteção não interromper a corrente de curtocircuito, o condutor ficará submetido a esta corrente e seus efeitos.
Se o tempo de atuação do dispositivo de proteção for inferior
a cinco segundos (o que geralmente acontece), a equação pode ser
expressa por: I2.t ≤ K2.S2.
Onde:
I é a corrente de curto-circuito presumida simétrica, em ampères,
valor eficaz (Ik);
t é a duração do curto-circuito, em segundos (tempo de interrupção
dessa corrente);
K: Constante do condutor, conforme tabela 30 da NBR 5410, ou
Exemplo de dano em conjunto de manobra e comando por inadequação
de dispositivo de proteção.

obtida em catálogos de fabricantes de condutores. Por exemplo,
para condutor de cobre, com isolação de PVC e seção nominal até
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300mm2, K = 115.
S é a seção nominal do condutor, em mm2.

Proteção contra choques elétricos
Escolhidos os dispositivos de proteção contra sobrecargas e
contra curtos-circuitos e os condutores dos diversos circuitos,

Por sua vez, a condição b) indica que o dispositivo de proteção

deve-se ainda verificar se a proteção contra choques elétricos por

deve ter capacidade suficiente para interromper a corrente de curto-

contato indireto está assegurada, caso a medida adotada tenha sido

circuito presumida, sem causar danos ao dispositivo e aos materiais

a do seccionamento automático da alimentação.

adjacentes.
Admite-se que um dispositivo de proteção não possua tal

Particularmente para os esquemas de aterramento do tipo TN,
essa proteção pode ser feita de duas formas:

capacidade, desde que outro dispositivo de proteção situado à
montante dele tenha tal capacidade e ainda estejam devidamente

a) por meio de dispositivo DR (de qualquer valor de corrente de

coordenados, de modo que a energia que o dispositivo de proteção a

atuação – IΔn); ou

montante deixa passar, seja suportada pelo que está a jusante e pelos

b) por dispositivo de proteção a sobrecorrente (por exemplo,

condutores por ele protegido. Essa constatação geralmente é feita

disjuntor).

em laboratório, entre dispositivos ensaiados para essa finalidade.
Para o atendimento dessa condição b) é imprescindível que

Para tanto, as características do dispositivo de proteção e a

sejam determinadas as correntes de curto-circuito presumidas (Ik),

impedância do percurso da corrente de falta (Zs) devem ser tais

no mínimo, em cada quadro de distribuição. Esta informação deve

que, ocorrendo em qualquer ponto uma falta de impedância

constar do projeto, caso contrário, pode-se colocar em dúvida a

desprezível entre um condutor de fase e o condutor de proteção

existência da referida proteção.

ou uma massa, o seccionamento automático se efetue em

Nesse particular, cabe alertar para o fato de que quantidade

um tempo no máximo igual ao especificado na tabela 25 da

expressiva de instalações tem sido encontrada sem essa efetiva

NBR 5410 (aqui reproduzida como tabela 11). Considera-se a

proteção, por não terem sido feitos os devidos cálculos de curto-

prescrição atendida se a seguinte condição for satisfeita: Zs .

circuito presumido e a especificação correta dos disjuntores.

Ia ≤ Uo.
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Seletividade

Onde:

Por fim, escolhidos os dispositivos de proteção em toda a

Zs é a impedância, em ohms, do percurso da corrente de falta,

instalação, deve-se verificar se eles estão devidamente seletivos,

composto da fonte, do condutor vivo (em suas variadas seções), até

tanto para correntes de sobrecarga quanto para as de curto-

o ponto de ocorrência da falta, e do condutor de proteção (em suas

circuito.

variadas seções), do ponto de ocorrência da falta até o seu retorno

deve atuar em primeiro lugar o dispositivo de proteção mais

Ia é a corrente, em ampères, que assegura a atuação do dispositivo

próximo do defeito, isolando-o rapidamente. Em caso de falha

de proteção num tempo no máximo igual ao especificado na tabela

deste, deve atuar o dispositivo de proteção imediatamente a

25, ou a 5s, para circuitos terminais que alimentem unicamente

montante (proteção de retaguarda).

equipamentos fixos;

Usualmente, esse estudo é feito levando-se em conta

Uo é a tensão nominal, em volts, entre fase e neutro, valor eficaz em

os critérios da seletividade amperimétrica e cronológica,

corrente alternada.

combinados. Pode ser feito por meio da plotagem das curvas
dos diversos dispositivos de proteção, dos cabos e dos limites

As situações 1 e 2 contidas na tabela 11, dependem das

térmicos de equipamentos em uma folha di-log (escala

influências externas BB (resistência elétrica do corpo humano) e

logarítmica em ambos os eixos), ou por meio de software

BC (contato das pessoas com o potencial da terra), do local a ser

específico.

protegido, e constam da tabela C.1 da NBR 5410 (aqui reproduzida
parcialmente como tabela 12).

A inexistência de seletividade em uma instalação elétrica
pode comprometer o conforto, a segurança, e até mesmo causar

Os fatores que influenciam esse critério de proteção são:

prejuízos por desligamento indevido de certos circuitos.
Um equívoco corriqueiro existente no mercado é imaginar

• tipo de esquema de aterramento (IT, TT, TN);

que um disjuntor com corrente nominal de 16A é seletivo com

• classificação das influências externas (BA, BB, BC);

outro de 20A, ou até de 50A. Isso não é plenamente verdadeiro.

• utilização ou não de dispositivo DR;

Do estudo de seletividade, resultarão as informações dos

• tipo de linha elétrica (condutores e conduto);

ajustes a serem realizados nos disjuntores ajustáveis. Nesse

• curva de atuação dos dispositivos de proteção a sobrecorrente;

caso, é imprescindível que o projeto contemple as informações

• cálculo da impedância do percurso da corrente de falta (Zs);

dos parâmetros de ajustes para que eles sejam realizados em

• maneira de instalar os condutores;

campo.

Tabela 25 - Tempos de seccionamentos máximos no esquema TN

Uo

Tempo de seccionamento

V

Fascículo

Basicamente, um estudo de seletividade considera que

à fonte;

S
Situação 1

Situação 2

115, 120, 127

0,8

0,35

220

0,4

0,20

254

0,4

0,20

277

0,4

0,20

400

0,2

0,05

Cabe ressaltar que das inspeções realizadas por este autor
em instalações elétricas ao longo dos anos, constata-se que em
grande parte dos casos (quase 100%), ou falta identificação
dos ajustes no projeto, ou, quando eles existem, não foram
devidamente realizados em campo pelo instalador. Trata-se
de falha gravíssima, que comprometerá a segurança não só da
instalação elétrica, mas de toda a edificação.
*Paulo E. Q. M. Barreto é engenheiro eletricista, pós-graduado em

NOTAS

Eletrotécnica. Tem experiência nas áreas de ensino, projeto, execução,

1) U0 é a tensão nominal entre fase e neutro, valor eficaz em corrente

manutenção, inspeção e perícia de instalações elétricas. É membro da

alternada.

Comissão que revisa a norma ABNT NBR 5410 desde 1982. Professor

2) As situações 1 e 2 estão definidas no anexo C
Tabela 11 – Reprodução da Tabela 25 da NBR 5410:2004.

Tabela C.1 - SITUAÇÕES 1, 2 E 3

Condição de influência externa

Situação

BB1, BB2

Situação 1

BC1, BC2, BC3

Situação 1

BB3

Situação 2

BC4

Situação 2

BB4

Situação 3

Tabela 12 – Reprodução parcial da Tabela C.1 da NBR 5410:2004.
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