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4 DISPOSITIVO DE COMANDO E PROTEÇÃO EM BAIXA TENSÃO

4.1 Chaves Seccionadoras

      

 É usual designar-se por chave seccionadora qualquer dispositivo 
de desligamento manual de cargas, que não possua qualquer outra função. 
O desligamento ou seccionamento pode ser realizado de acordo com 
a velocidade de acionamento do operador, ou independentemente de 
sua velocidade. Alguns autores costumam designar simplesmente 
seccionadoras as de abertura lenta, dependentes do operador, e por 
abertura rápida ou seccionadoras interruptoras, as operadas por molas, 
independentes da velocidade do operador. 

 Por outro lado, pode-se também considerar que as seccionadoras 
interruptoras são para manobra sob carga, e as comutadoras são para manobra 
em vazio.  
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4.1.1 Seccionadoras Lentas ou Normais

        Utilizadas para o comando manual de cargas em pequenas instalações. O 
tipo mais comum é a chave de facas. Podem ser abertas ou blindadas, com ou 
sem porta-fusíveis. 

Na mesma categoria, encontram-se as chaves seccionadoras fusíveis nas 
quais o desligamento da chave desconecta os fusíveis que são presos à 
tampa, ou manoplas das mesmas. 

Valores encontrados de chaves de faca com ou sem porta-fusíveis

         30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 400, 600 A  (250V e 600 V) 

4.1.2 Seccionadoras Interruptoras

        São dotadas de câmaras de extinção de arcos elétricos e fabricadas para 
colocação em quadros. Em casos especiais, podem ser fabricadas chaves 
blindadas. 
O funcionamento básico é visto na figura 26 a seguir, em esquema 
simplificado, apenas para abertura. 

Figura 26 

Fig. 26 – Esquema de funcionamento de uma chave interruptora 

    A mola arrastará as lâminas, a partir de uma certa abertura, pelo operador. O 
mesmo seria feito no fechamento.  

A figura 27 mostra um tipo de seccionadora interruptora industrial, rotativa.  



41

Figura 27 

Fig. 27 – Seccionadora interruptora industrial 

Valores comerciais de chaves interruptoras

 100, 125, 250, 400, 600, 800, 1250 A   (600 V) 

4.1.3 Chaves Seccionadoras / Comutadoras Rotativas de Came

         Este tipo de chave fecha ou abre contatos de força e/ou auxiliares de 
acordo com a posição angular de seu eixo. A posição de abertura ou 
fechamento é ditada pela forma geométrica de um disco de came (peça 
giratória, de contorno adequado a permitir um movimento alternativo especial a 
outra peça, chamada “seguidor”), conforme figura 28. (A) e (B). 

Figura 28 

Fig. 28 (A) e (B) – Esquema de uma chave seccionadora/comutadora rotativa de came 

    As combinações a serem feitas são as mais diversas, pois o disco de came 
pode adquirir diversas geometrias. Por outro lado, vários módulos podem ser 
acoplados ao eixo, podendo-se programar a chave para as operações 
desejadas, diretamente ou por meio de contatores. 

 Por exemplo, usando-se três módulos com dois contatos por came, pode-se 
montar uma chave seletora (figura 29). O circuito de entrada pode alimentar o 
circuito 1 ou o circuito 2. 
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Figura 29 

Fig. 29 – Esquema das posições de contato de uma chave seccionadora/comutadora rotativa 
de came 

4.1.4 Botoeiras e Chaves Fim de Curso

         Botoeiras são chaves interruptoras especiais utilizadas para o comando 
de contatores, contatores auxiliares etc. Para evitar erros de operação, os 
botões de comando são diferenciados, isto é, cada elemento tem função 
específica. 
A figura 30 mostra uma botoeira comum, liga-desliga para comando à 
distância de contatores. Ao lado o esquema da botoeira, considerada como um 
todo, isto é, um tripolo. 

Figura 30 

Fig. 30 -  Representação de uma botoeira 

Chaves fim de curso são equipamentos utilizados para automatização de 
fabricação. Informam, por meio de contatos, o estado do equipamento em 
relação ao início ou fim de operação, posicionamento, alimentação etc. O  

acionamento é feito por hastes, cabeçotes de pressão, com contatos NA 
(normalmente aberto) ou NF (normalmente fechado), simples ou retardados. 



43

4.2 Contatores

      Os contatores são equipamentos de chaveamento e manobra com atuação 
por meio eletromagnéticos, com comando local ou à distância. 
Os contatores podem ser divididos em duas classes distintas, de acordo com a 
aplicação, em contatores propriamente ditos (ou contatores de força) e 
contatores auxiliares. 

4.1.0 Contatores de Força

           Uma representação esquemática para os contatores pode ser vista na 
figura 31. 

Figura 31 

Fig. 31 – Representação esquemática de contatores de força 

Os contatos auxiliares têm a finalidade de dar informações a outros 
componentes, como por exemplo, intertravamentos ou informações 
seqüenciais de operação. 

A parte fixa de um contator (conjunto núcleo-bobina) é chamada de estator e 
sua parte móvel (conjunto ferromagnético + contator) é chamada armadura, de 
acordo com a figura 32. 

Figura 32 

Fig. 32 – Representação esquemática do conjunto núcleo-bobina de um contator 
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Os contatos principais têm, em geral, dispositivos corta-arcos elétricos, ou 
extintores de arco que podem ser, desde simples radiadores, até elaborados 
sistemas de sopragem e extinção de arco. 
Os tempos de abertura e fechamento de um contator são variáveis, 
dependendo do tipo. Pode-se estimá-los em cerca de 75 ms máximo para 
fechamento e 12 ms para abertura. Em utilização normal, o tempo de extinção 
de arco é da ordem de 10 ms. 
Os contatores são construídos para um número elevado de manobras horárias, 
em função da duração das manobras, podendo variar de 150 a 3.600 
manobras horárias e uma vida útil de milhões de manobras sob carga. 
Os fabricantes incluem em seus catálogos informações sobre utilização, vida, 
número máximo de manobras etc. 
Em algumas utilizações, devido a transitórios que ocorrem no fechamento do 
mesmo, deve-se respeitar rigorosamente as condições estabelecidas pelos 
fabricantes. Por exemplo, na ligação de bancos de capacitores por contatores 
costuma-se superdimensioná-los em até 50 % da corrente nominal, garantindo 
a vida útil. O respeito às especificações evitará prejuízos na instalação, 
especialmente em relação ao contator, devido aos fenômenos de ricochete e 
soldagem dos contatos. 
Os contatores são especificados pela corrente nominal e tensão de utilização 
(bobina). Por outro lado, outras características devem ser informadas, como 
por exemplo, se blindado, para colocação em quadros. Além disso, podem ser 
divididos em categorias, dependendo do emprego ou do tipo de carga a 
controlar, que também é dado de importância. 

4.2.1 Contatores Auxiliares

Diferem dos contatores de força apenas por ligarem ou desligarem 
circuitos de comando. A utilização de contatores auxiliares em conjunto com 
chaves de fim de curso ou relés temporizados é de muita importância em 
processos industriais automatizados. Os contatores auxiliares também podem 
ser normais, temporizados, com memória etc.  

4.3 Relés

      Pode-se definir um relé como um dispositivo eletromecânico, de proteção, 
com comando à distância, cujos contatos comandam outros dispositivos, de 
acordo com a função específica de construção. 
O termo designativo, isto é, tem uma aplicação mais genérica que contator. 
Recorde-se que a função específica de um contator é no comando de motores, 
ou como contator auxiliar, no comando de outros contatores. Muitas das vezes, 
nota-se a tendência de confundir os relés com contatores auxiliares, pois, 
podem ser utilizados nos mesmos princípios. 
Os relés podem possuir, segundo a necessidade, um ou vários contatos NA ou 
NF, podendo ser térmicos, magnéticos, termomagnéticos, temporizados etc.  
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4.3.1 Relés de Medida

           São relés sensíveis à corrente ou à tensão ou à freqüência. Podem 
servir de comando para contatores, quando qualquer dessas grandezas for 
modificada, isto é, estiver fora da regulagem prevista. Os tipos mais comuns 
são os relés e subtensão e sobrecorrente. A figura 33 mostra dois tipos de 
relés simples, sendo o da figura (B) um relé de subtensão, que desliga a carga 
quando a tensão cair a um valor menor que o previsto. 

Figura 33 

Fig. 33 (A) – (B) Tipos de relés de medida 

4.3.2 RelésTérmicos

           Utilizados para proteção de motores contra sobrecargas e são baseados 
no funcionamento de lâminas bimetálicas, quando aquecidas pela corrente de 
carga. 
Os relés térmicos são especificados numa faixa de correntes de utilização, 
sendo, portanto, reguláveis. Seu contato auxiliar é geralmente ligado em série 
com a bobina do contator de força, desligando-o em caso de sobrecarga. 
Segundo a construção e funcionamento, os relés térmicos podem ser térmicos
simples, com compensação e diferenciais. 

A curva característica de um relé térmico tem o aspecto mostrado na figura 34. 



PROJETOS ELÉTRICOS INDUSTRIAIS
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Figura 34 

Fig. 34 – Curva característica de um relé térmico 

É fato que um relé térmico sem compensação de temperatura externa poderá 
desligar, por influência da temperatura ambiente, quando esta for muito 
elevada. Daí a construção de tipos com compensação de temperatura ou 
diferenciais.  

Por outro lado, motores com partida muito lenta, com valor elevado de corrente, 
podem fazer atuar um relé térmico antes do motor atingir a rotação nominal 
com corrente nominal. Neste caso, pode-se utilizar transformadores de corrente 
de núcleo saturado em série com os relés. A saturação dos trafos reduziria a 
relação de transformação, nas correntes altas, modificando a curva 
característica de disparo do relé térmico. 
Quando um relé térmico age, por sobrecarga, é necessário rearmá-lo, por 
botão de comando externo.  

A figura 35 mostra um relé térmico industrial. 
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Figura 35 

Fig. 35 – Relé térmico industrial 

4.3.3 Relés Termomagnéticos

           Além do elemento térmico têm também uma bobina, em série com o 
circuito, e, portanto, percorrida pela corrente de carga. A função do elemento 
magnético é suprir as deficiências do relé térmico (inércia térmica) quando 
ocorrem sobrecargas rápidas e elevadas, desligando o circuito 
instantaneamente. Também são reguláveis e rearmáveis. 

4.3.3 Relés Temporizados

           Da mesma maneira que os contatores auxiliares, pode-se ter relés 
temporizados na abertura ou fechamento, eletrônicos ou não, com regulagens 
varáveis entre 0,05s a 60s. 
4.3.3 Micro Relés

           Incluem-se nesta categoria, todos os interruptores ou relés de precisão 
tais como relés a mercúrio, reed-relés etc. 
O reed-relés é um micro-relé constituído por uma ampola a vácuo, no interior 
da qual estão os contatos móveis acionados por um campo magnético externo, 
que pode ser por bobina ou íma permanente, conforme figura 36 (A) - [simples 
circuito] e figura 36 (B) [duplo circuito]. São fabricados para diversas correntes 
máximas de operação. 
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Figura 36 

Fig. 36  – Micro relé 

Os interruptores a mercúrio são semelhantes, porém, com o mercúrio como 
elemento de ligação, internamente ao bulbo. Podem ser de simples ou duplo 
circuito. 

4.4 Fusíveis em B.T.

      Utilizados principalmente para a proteção contra curtos-circuitos, 
constituem o elo fraco (proposital) em uma instalação. Em condições especiais, 
podem também proteger contra sobrecargas. 
Atualmente, encontram-se os fusíveis cartucho, faca, Diazed, NH, conforme a 
figura 37. 

Figura 37 

Fig. 37 – Fusíveis para baixa tensão 

A IEC classifica os fusíveis em duas categorias que são os de uso geral e os 
de retaguarda. Os fusíveis de uso geral são utilizados para proteção contra 
sobrecargas e curtos-circuitos. Os de retaguarda serviriam para a proteção  

contra curtos-circuitos, em conjunto com outros elementos de proteção, por 
exemplo, com disjuntores. 
Os fusíveis de uso geral são subdivididos em tipos gI e gII. A subdivisão é 
devida a diferenças existentes nos dois tipos, quanto às correntes de fusão e 
não fusão, que delimitam a ação dos fusíveis, conforme a figura 38. 
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Figura 38 

Fig. 38 -  Curva de correntes de fusão e não fusão em função do tempo 

4.5 Disjuntores em B.T.

      Define-se um disjuntor como sendo “dispositivo de manobra com
capacidade de ligação e interrupção sob condições normais e anormais do
circuito, sendo que entre as últimas, incluem-se os esforços térmico e
dinâmico, devidos ao curto-circuito”. 
Relativamente ao funcionamento, pode-se dividir os disjuntores em diferentes 
tipos, todos em caixa moldada: 

4.5.1 Disjuntores termomagnéticos

           São os disjuntores para uso geral. Os elementos térmicos e magnéticos 
combinados proporcionam proteção tanto para sobrecargas como para curtos-
circuitos. A temperatura ambiente afeta o funcionamento, isto é, quando a 
temperatura aumenta em relação ao valor de referência que é de 40º C, a 
corrente admissível diminui. Por outro lado, se a temperatura ambiente cair 
abaixo de 40º C a corrente admissível aumentará. Em caso de curto-circuito, os 
elementos magnéticos disparam o disjuntor instantaneamente, 
independentemente dos elementos térmicos. Os elementos magnéticos atuam 
a partir de 10 IN, sendo IN a corrente nominal, atuação essa, independente da 
temperatura. 
Os disjuntores termomagnéticos, em geral, podem ser classificados como 
disjuntores a tempo inverso. Isso significa que possuem um retardo na 
abertura. 
3.5.2 Disjuntores com Compensação de Temperatura

           Compensam automaticamente as variações da temperatura ambiente. 
São calibrados a 25º C, mas são praticamente constantes até 50º C. 
Esses disjuntores também são termomagnéticos, protegendo contra 
sobrecargas e curtos-circuitos. 
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4.5.3 Disjuntores Magnéticos

           Como o nome diz são somente equipados com o elemento de disparo 
magnético. São fabricados, normalmente, com elementos de disparo magnético 
reguláveis ou ajustáveis e sua utilização é feita onde for necessária a proteção 
contra curtos-circuitos, somente. São conhecidos como disjuntores de abertura
instantânea. 

4.5.4 Disjuntores Termomagnéticos com Limitadores de Corrente

           Possuem uma elevadíssima capacidade de interrupção sob curto-
circuito, graças a elementos limitadores internos (fusíveis), além de serem 
termomagnéticos também. 
São utilizados nos sistemas de distribuição secundária, onde pode-se verificar 
correntes de curto-circuito de até 200.000 ampères. 

Os limitadores de corrente ficam alojados internamente aos disjuntores e têm a 
aparência de fusíveis. Se, por motivo de abertura por corrente de curto-circuito, 
de um dos limitadores, este acionará uma trava que impedirá o rearmamento 
do disjuntor, devendo ser substituído. 

4.5.5 Interruptores de Corrente de Fuga

          Os interruptores de corrente de fuga ou disjuntores diferenciais de
corrente residual são dispositivos de proteção, destinados a interromper 
circuitos quando ocorrem correntes de fuga a terra. 
Protegem instalações contra incêndios provocados por corrente de fuga em 
pontos de isolamento deficiente. Por outro lado, em sua corrente de fuga de 30
mA, podem ser utilizados para a proteção contra choques elétricos perigosos, 
desligando o circuitos. Essa proteção é independente da proteção normal dos 
circuitos. Esses disjuntores seriam especialmente recomendados para 
instalações provisórias (obras) ou em locais perigosos molhados ou úmidos. 

4.5.6 Acessórios para Disjuntores

Diversos acessórios são encontrados no mercado para uso conjugado a 
disjuntores. Assim é possível conjugar a um disjuntor:  

 Bobina para Disparo Remoto

      Utilizada para disparar um disjuntor de um ponto remoto. 

 Bobina de Mínima Tensão
Dispara automaticamente o disjuntor quando a tensão decresce a um

valor que poderá chegar a cerca de 50 % de tensão da bobina. O disjuntor
não poderá ser rearmado até que a tensão chegue a 80% da nominal.
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 Operadores a Motor

         Para operação liga-desliga a distância. 

Além desses acessórios muitos outros poderão ser encontrados, tais como: 
contatos de alarma, contatos auxiliares, manoplas para acionamento rotativo, 
intertravamento etc.


