
Dispositivos De Proteção Residual



Normas  Técnicas

A proteção diferencial residual deve ser instalada  como:

• Proteção Geral;
• Proteção por Circuito;

Nos circuitos em que o dispositivo de proteção esteja instalado,sempre deverá                   
ter uma proteção contra sobrecorrente( disjuntor).

• Para proteção a vida do usuário a sensibilidade deve ser de 30mA.

• Para proteção  de patrimônios,incêndio a sensibilidade deve ser de 300mA.
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• Para proteção  de patrimônios,incêndio a sensibilidade deve ser de 300mA.

Os dispositivos de proteção foram elaborados atendendo ,as prescrições das 
normas:

•ABNT NBR NM 61008-1; (Interruptores a corrente diferencial-residual para usos domésticos e 
análogos sem dispositivo de proteção contra sobrecorrentes (RCCB)

•ABNT NBR IEC 60947-1; (Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão)

A instalação dos dispositivos de proteção deverão atender as prescrições das 
normas;

ABNT NBR 5410 ;  (Instalações elétricas em baixa tensão) ;

NR-10;  ( Segurança em instalações e serviços de eletricidade);



Normas Técnicas

NBR 5410:2004,item5.1.3.2.2 ,prescreve o uso de dispositivo interruptor diferencial-residual 
(IDR) de alta sensibilidade  igual  a 30 mA, como proteção em ambientes :

• Circuitos de tomadas ,iluminação,que sirvam a pontos 
situados em ambientes úmidos,locais contendo banheira ou 
chuveiro; 
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• Circuitos de tomadas em ,Cozinhas,Lavanderias,
Áreas de serviço,em geral,em todo local interno molhado ou sujeito a 
lavagens.

• Circuitos de tomadas,situadas em áreas externas,garagens ou locais 
onde exista presença de umidade;



Princípio de Funcionamento

O princípio de funcionamento dos dispositivos de proteção baseia-se na 
monitoração do campo magnético (B),dos condutores ativos  do circuito.

BIp
Quando a corrente elétrica passa no condutor (IP),gera 

um campo magnético B,e este campo gera corrente no 
secundário(IS).

Is ≠ 0

B1Ip

Is = 0

B2Ip

Se retonarmos o condutor pelo TC,a corrente e os campos 
magnéticos B teram sentidos opostos,e os campos irão se anular no 
TC,não havendo campo magnético não teremos corrente no 
secundário (IS).

Is ≠ 0
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Se ocorrer uma fuga após o TC,a corrente que retorna pelo TC 
será menor.Sendo assim o Campo B1 será maior que o B2,o que faz 
surgi um fluxo no TC ,aparecendo então corrente no secundário.

B1Ip

Is ≠ 0

B2Ip

Nas proteções DR,os condutores ativos passam pelo (TC) sensor de corrente 
chamado toroíde,e havendo variação de campo teremos corrente no 
secundário,que faz com que o dispositivo DR atue,desligando o circuito

Transformador de 
Corrente (TC)

Carga

Condutor  alimentação

Amperímetro

Ip=Corrente  no Primário

Is=Corrente  no Secundário

B=Campo Magnético



Esquema de Ligação 

Rede da Concessiónaria (Neutro e Terra separados),Alimentação Trifásica+Neutro

Dispositivo IDR Tetrapolar

Esquema TN-S

(Neutro e Terra Separados)
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Esquema de Ligação 

Rede da Concessiónaria (Neutro e Terra Interligados),Alimentação Trifásica+Neutro

Dispositivo IDR Tetrapolar

Esquema TN-S

(Neutro e Terra Separados)
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Esquema de Ligação 

Rede da Concessiónaria (Neutro e Terra Interligados),Alimentação Trifásica

Dispositivo IDR Tetrapolar

Esquema TN

(Neutro Aterrado)
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Esquema de Ligação 

Rede da Concessiónaria (Neutro e Terra Separados),Alimentação  Bifásica+ Neutro

Dispositivo IDR Tetrapolar

Esquema TN-S

(Neutro e Terra Separados)
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Esquema de Ligação 

Rede da Concessiónaria (Neutro e Terra  Interligados),Alimentação  Bifásica

Dispositivo IDR Tetrapolar

Esquema TN

(Neutro Aterrado)
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Esquema de Ligação 

Rede da Concessiónaria (Neutro e Terra  Separados),Alimentação  Monofásica

Dispositivo IDR Bipolar

Esquema TN-S

(Neutro e Terra Separados)
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(Neutro e Terra Separados)



Como conectar os cabos elétricos de                   
alimentação no dispositivo

Entrada da Rede de 
alimentação

Sentido

Parte Superior

Alimentação

R S TN

Correto
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Entrada da Rede de 
alimentação

As conexões de alimentação devem ser realizadas conforme as ilustrações 
acima. A  entrada de energia do dispositivo de proteção,deve ser conectada de 
modo que, todos os cabos fiquem no mesmo sentido.
Sendo assim é possível a conexão pela parte superior (fig.1) ou pela parte inferior 
do dispositivo (fig.2),desde que estejam todos os cabos no mesmo sentido.

Sentido
Parte inferiorFigura 1

Figura 2

Alimentação

N R S T



Maneira incorreta de conexão 

Parte superior

T

S

R

N

Incorreto

Sentido
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Parte inferior

Os cabos de alimentação dos dispositivos de proteção  devem estar   
conectados no mesmo sentido ,ou todos pela parte superior,ou todos pela 
parte inferior.

Na figura 2,os cabos estão conectados de forma incorreta no 
IDR,alguns cabos na parte superior e outros na inferior.

Com esse tipo de conexão o IDR não funcionará corre tamente.

R

Fig.2
Sentido



Botão de Teste
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O Botão de teste é um dispositivo que quando acionado gera 
uma corrente de fuga interna através de dois terminais de 
alimentação do dispositivo fazendo com que o mesmo desarme 
quando acionado,possibilitando assim a verificação do 
funcionamento do dispositivo IDR .

(Este dispositivo deverá ser acionado semestralmente, para 
verificar se o equipamento está funcionando corretamente).



Exemplo Ligação Interna

N 1

Alimentar

3 5

Botão de Teste

Interpretação do Botão de Teste.

Para o correto funcionamento do Botão de teste as conexões deverão ser 
realizadas, conforme o diagrama impresso no dispositivo IDR.

A conexões de alimentação  do dispositivo de proteção deve estar de acordo,              
com  a Ligação Interna,do diagrama,como no exemplo.
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Diagrama 
Impresso no DR

Quando os condutores de 
alimentação,passam pelos terminais 
( N e 1 ) ou ( N e 2 ),conforme solicita a 
ligação interna

Quando os condutores não passam 
pelos terminais (N e 1)ou (N e 2), o 
botão de teste não funcionará.

O Botão funciona quando?

Funciona Não Funciona

N 1 3 5

N 2 4 6



Ligação Interna Ligação Interna Ligação Interna

É importante saber que o diagrama do botão de teste impresso no 
dispositivo de proteção não é padrão, podendo mudar conforme o modelo.

Porém maneira de ligação será a mesma do exemplo 
anterior,onde, a alimentação é feita de acordo liga ção interna do 
diagrama

Exemplos de diagramas do Botão de Teste

Alimentar Alimentar Alimentar
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Ligação Interna Ligação Interna

Alimentar Alimentar



Diagnósticos Prováveis

Dispositivo Atuou

Desligar todos os disjuntores localizados após o IDR

O IDR pode ser religado?Sim Não

Desconectar os cabos de saída do 
IDR,inclusive o Condutor Neutro

Sim Não

Possível defeito na 
isolação da instalação.

Dispositivo
IDR com Defeito

O IDR pode ser religado?

Retirar ou desligar todos os plugues  de 
carga dos pontos de tomadas ,em  que 

Religar individualmente cada disjuntor 
até que o DR volte a atuar .
Quando for localizado o circuito em que o 
IDR  atua indica que esse circuito está 
com defeito de isolação na instalação.

Localizar Defeito no Circuito
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isolação da instalação. IDR com Defeitocarga dos pontos de tomadas ,em  que 
estão ligados no circuito.

Religar as cargas dos pontos de 
tomadas individualmente ,até a que o 
DR atue novamente.A carga que atuar o 
IDR indica que está com problema.

Outra causa seria um possível defeito na 
instalação desse circuito. Verificar  os 
condutores e as conexões nas caixas de 
derivações.



Dispositivo Desarmou

Usuário levando choque.

Dispositivo não Desarmou

Exemplo:

Usuário adquiriu dispositivo IDR com (Idn) 
de 30mA.

A corrente de fuga ( choque ) é igual ou 
superior ao valor de (Idn) do dispositivo.

A corrente de fuga ( choque ) não      
é igual ou superior ,                                    
ao valor de (Idn) do dispositivo.

Exemplo:

Usuário adquiriu dispositivo IDR com (Idn) 
de 30mA.

Diagnósticos prováveis

Dispositivo Diferencial Residual-IDR 17

de 30mA.
O valor do choque(corrente fuga a terra),        

é superior ou igual ao valor de  (Idn),             
(neste caso 30mA),o Dispositivo IDR, irá 
desligar.

de 30mA.
O valor do choque(corrente fuga a terra),       

é inferior  ao valor de  (Idn),(neste caso 
30mA),                                                              
o Dispositivo IDR,  Não irá desligar.


