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5 SELETIVIDADE ENTRE PROTEÇÕES

   Os dispositivos de proteção são especificados pelos fabricantes com 
determinada capacidade de ruptura, de acordo com a tensão de serviço. Essas 
capacidades de ruptura são ditadas pelas correntes de curto-circuito 
presumíveis, capazes de suportar sem sofrer avarias. 

5.1 Seletividade entre Fusíveis

      Em instalações protegidas com fusíveis, deve-se concatenar os tempos de 
fusão, lembrando que o tempo de funcionamento de fusíveis tem duas 
componentes que são, respectivamente, o tempo de fusão e o tempo de 
duração do arco, e que os fabricantes só fornecem os tempos médios de fusão. 
Para que o estudo de seletividade possa ser realizado é necessário dispor das 
curvas do fabricante, utilizar sempre o mesmo fabricante (mesma marca) e 
sempre o mesmo tipo. 

5.2 Seletividade entre Fusíveis e Disjuntores

      Em instalação elétrica pode-se ter a necessidade de associação fusíveis-
disjuntores combinando suas características. Pode-se distinguir dois casos:  

5.2.4 Fusíveis depois de Disjuntores

           Conforme a figura 39, entende-se que os fusíveis deverão compensar o 
tempo de resposta do disjuntor no caso de curto-circuito. 

Figura 39 

Fig. 39 – Representação de um fusível após um disjuntor 
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Logo, os fusíveis deverão ter capacidade inferior a do disjuntor. Como 
norma geral, pode-se adotar 25% menor o tempo de abertura do fusível em 
relação ao do disjuntor. 

5.2.4 Fusível antes do Disjuntor

           Neste caso, o fusível é utilizado para compensar correntes de curto-
circuito e especialmente altas em relação ao disjuntor. 
O disjuntor funcionaria sob condições de falha normais e só em presença de 
corrente de curto-circuito extremamente alta, entraria o fusível (figura 40) 

Figura 40 

Fig. 40 – Representação de um fusível antes de um disjuntor 

Na figura 41, o disjuntor só age até I1. O fusível age após I2. 
Lembrando que existem disjuntores equipados com fusíveis internamente, 
exatamente para propiciar a proteção descrita. 

Figura 41 

Fig. 41 -  Curvas características de corrente em função do tempo de disjuntores e fusíveis 
Seletividade entre Disjuntores 

Seletividades entre Disjuntores

 As inúmeras vantagens dos disjuntores levam modernidade 
a instalações que o utilizam com muita segurança. 

Como a seletividade deve ser respeitada, o escalonamento das 
regulagens dos relés térmicos ajustáveis é que determinará os tempos de 
desligamento. 




