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TIPOS DE COORDENAÇÃO

Segundo a NBR IEC 60947-4-1, são possíveis dois tipos de coordenação 

entre o dispositivo de proteção e os demais dispositivos como contatores e 

relé térmico que estão presentes em chaves de partidas.

1ª Situação - IF ≥ 1,2 x In (Corrente do fusível deve ser maior ou igual a 20% a corrente nominal)

2ª Situação – IF ≤ IFmax de K (Corrente do fusível deve ser menor ou igual à proteção máxima indicada pelo 

fabricante para proteção dos contatores em situação de curto circuito)

3ª Situação – IF ≤ IFmax do Relé Térmico (Corrente do fusível deve ser menor ou igual à proteção máxima 

indicada pelo fabricante para proteção do Relé térmico em situação de curto circuito)

Assim, há que se verificar as 3 condições abaixo, para a definição da

proteção (IF) contra curto-circuito:



CIRCUITO DE POTÊNCIA

• PARTIDA DIRETA

http://lh3.ggpht.com/_dTOS_8d1qZg/TJ7C34-tLQI/AAAAAAAAAmw/3Ir9BzAAdTo/s1600-h/image7%5b1%5d.png


DIMENSIONAMENTO DO CONTATOR



DIMENSIONAMENTO DO RELÉ TÉRMICO



DIMENSIONAMENTO DOS FUSÍVEIS

• RELAÇÃO                    e      TEMPO DE PARTIDA  Tp

Tp  ESPECIFICADO PARA UMA DADA APLICAÇÃO



• LETRA CÓDIGO



EXEMPLO

MOTOR 3ø/3cv/380V/4,7A/(IP/IN=7,4)/TP=5s/Letra Cod. A/AC-3/ Com Elev. Temp.

• CONTATOR

AxINK 4,57,415,1 



• RELÉ TÉRMICO

Motor com elevação de temperatura 

AxIRT 9,57,425,1 



Partida a Plena Tensão

+

Letra Código B

150%

• FUSÍVEL

AxIRT 05,77,45,1 

4,7A/(IP/IN=7,4)/TP=5s

10A

AIP 8,347,44,7 

5

34,8

𝐼𝑃 = 1,5𝑥𝐼𝑁

1ª Situação - IF ≥ 1,2 x In (Corrente do fusível deve ser 

maior ou igual a 20% da corrente nominal)

𝐼𝐹 ≥ 1,2𝑥𝐼𝑁 ≥ 1,2𝑥4,7 ≥ 5,6𝐴 𝐹𝐷10 𝑂𝐾



FUSÍVEL TIPO NH

Dados: IN=4,7A/(IP/IN=7,4)/TP=5s
N

N

P
P I

I

I
I 

AIP 8,347,44,7 

34,8

10A

5

1ª Situação - IF ≥ 1,2 x In

(Corrente do fusível deve 

ser maior ou igual a 20% 

da corrente nominal)

𝐼𝐹 ≥ 1,2𝑥𝐼𝑁 ≥ 1,2𝑥4,7
𝐼𝐹 ≥ 5,6𝐴

𝐹 𝑁𝐻10 𝑂𝐾



2ª Situação –

IF ≤ IFmax de K1  

(Corrente do 

fusível deve ser 

menor ou igual à 

proteção máxima 

indicada pelo 

fabricante para 

proteção dos 

contatores em 

situação de curto 

circuito)

IF≤ 20A   Coord. 2  

𝐹𝑁𝐻10 𝑜𝑢
F D10 𝑂𝐾

3ª Situação –

IF ≤ IFmax do Relé 

Térmico (Corrente 

do fusível deve ser 

menor ou igual  à 

proteção máxima 

indicada pelo 

fabricante para 

proteção do Relé 

térmico em situação 

de curto circuito

IF≤ 16A   Coord. 2  

𝐹𝑁𝐻10 𝑜𝑢
F D10 𝑂𝐾



SIEMENS

• DISJUNTOR MOTOR

Segue a regra do Relé Térmico:

AxxII ND 9,57,425,125,1 

1) Valor de referência para motores normalizados de 4 pólos em CA 50 Hz 400 V. Para a  escolha correta deverão prevalecer os dados reais de 

partida e nominais do motor a ser protegido.



WEG

2) Os dimensionamentos apenas são válidos para motores WEG W22 em regime S1 e fator de serviço igual a 1

WEG

AxxII ND 9,57,425,125,1 

http://www.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Controls/Partida-e-Protecao-de-Motores/Disjuntores-motores
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• CHAVE ESTRELA/TRIÂNGULO



- DIMENSIONAMENTO DE K1 e K2

• Deve-se observar que K1 está sujeito à corrente de fase/linha na partida 

em ESTRELA, ou seja, a corrente será 1/3 da nominal de partida. 

• Após o fechamento em Triângulo, K1 estará sujeito à corrente de fase do 

motor, ou seja:

N
N

K xI
I

I 58,0
3

1 

• Para K2, na partida em Y, o contator está desconectado;

• Quando do chaveamento para TRIÂNGULO, K2 estará sujeito à 

corrente de fase, tal qual K1. Assim:

N
N

K xI
I

I 58,0
3

2 

Então, para dimensionar K1 e K2, calcula-se:

 

componente do proteção para é 1,15fator  o onde,

2/1   ,58,015,1 NK xIxI 



- DIMENSIONAMENTO DE K3

• Deve-se observar que K3 está sujeito à corrente de fase/linha na partida 

em ESTRELA, ou seja, a corrente será 1/3 da nominal de partida. 

• Após o fechamento em Triângulo, K3 estará desconectado.

N
N

K xI
I

I 33,0
3

3 

Então, para dimensionar K3, calcula-se:

 

componente do proteção para é 1,15fator  o onde,

3   ,33,015,1 NK xIxI 



- DIMENSIONAMENTO DO RELÉ TÉRMICO - RT

• Deve-se observar que RT está sujeito à corrente de fase/linha na partida 

em ESTRELA, ou seja, a corrente será 1/3 da nominal de partida. 

• Após o fechamento em Triângulo, RT estará sujeito à corrente de fase do 

motor, ou seja:

N
N

RT xI
I

I 58,0
3


Então, para dimensionar RT, calcula-se:

 

ra temperatuda nãoou  elevação da questão da dependendo

)58,0(25,1

ou  ,58,015,1

NRT

NRT

xIxI

xIxI







- DIMENSIONAMENTO DOS FUSÍVEIS

1ª Situação - IF ≥ 1,2 x In (Corrente do fusível deve ser maior ou igual a 20% a corrente nominal)

2ª Situação – IF ≤ IFmax de K1 e K2 (Corrente do fusível deve ser menor ou igual à proteção máxima indicada 

pelo fabricante para proteção dos contatores em situação de curto circuito)

3ª Situação – IF ≤ IFmax do Relé Térmico (Corrente do fusível deve ser menor ou igual à proteção máxima 

indicada pelo fabricante para proteção do Relé térmico em situação de curto circuito)



EXEMPLO

MOTOR 3ø/10cv/380V/14,9A/(IP/IN=7,9)/TP=12s/Letra Cod. A/AC-3/ Sem Elev. Temp.

    ,58,015,12/1 NK xIxI 

- Contatores K1 e K2

    9,99,1458,015,12/1 AxxIK 



- Contatores K3

 NK xIxI 33,015,13 

  AxxIK 7,54,1433,015,13 



- RELÉ TÉRMICO – RT  sem elevação de temperatura

 NRT xIxI 58,015,1

  AxxIRT 9,99,1458,015,1 



- Fusíveis Letra Cod. A

NF xII 5,1 AxIF 3,229,145,1 

1ª Situação - IF ≥ 1,2 x In (Corrente do fusível deve ser maior ou igual a 20% a corrente nominal)

𝐼𝐹 ≥ 1,2𝑥𝐼𝑁 ≥ 1,2𝑥14,9 ≥ 17,9𝐴 𝐹00𝑁𝐻25 𝑂𝐾



- Fusível considerando IN=14,9A/(IP/IN=7,9)/TP=12s 

Observando que na partida da chave Estrela/Triângulo os fusíveis ficam sujeitos à 

corrente:

𝐼𝑓 =
1

3
𝑥
𝐼𝑃
𝐼𝑁
𝑥𝐼𝑁 =

1

3
𝑥7,9𝑥14,9 = 40𝐴 , e considerando TP=12s, no gráfico se obtém:

40

12

16A

1ª Situação -

IF ≥ 1,2 x 

In (Corrente do 

fusível deve ser 

maior ou igual 

a 20% a 

corrente 

nominal)

𝐼𝐹 ≥ 1,2𝑥𝐼𝑁
𝐼𝐹 ≥ 1,2𝑥14,9

𝐼𝐹 ≥ 17,9𝐴

𝐹00𝑁𝐻25 𝑂𝐾



2ª Situação –

IF ≤ IFmax de K1 

e K2 (Corrente do 

fusível deve ser 

menor ou igual à 

proteção máxima 

indicada pelo 

fabricante para 

proteção dos 

contatores em 

situação de curto 

circuito)

IF≤ 25A   Coord. 2  

𝐹00𝑁𝐻25 𝑂𝐾

3ª Situação –

IF ≤ IFmax do Relé 

Térmico (Corrente 

do fusível deve ser 

menor ou igual  à 

proteção máxima 

indicada pelo 

fabricante para 

proteção do Relé 

térmico em situação 

de curto circuito

IF≤ 25A   Coord. 2  

𝐹00𝑁𝐻25 𝑂𝐾
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