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Abstract—The main purpose of this work is to evaluate the 

modeling of the Time-Current Characteristic (TCC) of the 

expulsion type fuse links over mathematical equations proposed 

in the literature. To accomplish this, the Least Square Method 

has been used and the Residual Sum of Squares (RSS) as a 

comparative parameter. From the RSS, it is possible to determine 

models that have the better adjustment in global scope 

considering the different type of fuse link, nominal current 

ratings, speed ratios and manufacturers. 

 
Index Terms--Curve Fitting; Expulsion Fuse Links; 

Polynomial Function; Residual Sum of Squares Time-Current 

Characteristic.  

I.  INTRODUÇÃO 

LOS fusíveis do tipo expulsão são amplamente utilizados 

na proteção contra curtos-circuitos e sobrecarga em 

sistemas de distribuição, sendo estes mais recorrentes na 

proteção de ramais e equipamentos, como transformadores e 

bancos de capacitores, em razão da sua simplicidade e baixo 

custo em relação a outros dispositivos [1]. 

Os fusíveis são os dispositivos mais simples na proteção de 

redes de distribuição. Geralmente um pequeno pedaço de 

metal, com baixo, porém planejado ponto de fusão, tal que 

quando a corrente é maior que um dado limite, causa seu 

derretimento abrindo o circuito [2].  
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No elo fusível, o aquecimento provocado pela fusão do 

metal provoca a repentina expansão do ar no interior do tubo, 

criando um arco elétrico, enquanto, em um breve período de 

tempo, na ordem de 10 microssegundos, o ar deioniza devido a 

queima das paredes do cartucho, produzindo gases 

deionizantes, e assim levando a corrente a zero [1]. 

Os elos fusíveis do tipo expulsão ganharam grande espaço 

no mercado, devido a sua simplicidade e facilidade no 

manuseio. Eles também são muito utilizados em diversos 

trabalhos acadêmicos a respeito de esquemas de proteção de 

distribuição, porém quando a pesquisa envolve a realização de 

simulações computacionais, torna-se imprescindível a sua 

correta modelagem digital. 

Elos fusíveis são fabricados com objetivo de serem 

intercambiáveis, com dimensões padrões, e com curvas do tipo 

tempo x corrente (TCC) articuladas para condizer com 

específicos atributos [3]. 

A TCC dos fusíveis é determinada por duas curvas, a 

Mínima Fusão (“Minimum Melting” - MM) e a de Máxima 

Interrupção (“Total Clearing” - TC). Sendo estas, obtidas por 

meio de testes elétricos padronizados [4] realizados pelos 

fabricantes e disponíveis em gráficos de escala logarítmica, 

onde o eixo das abcissas representa a corrente e a o eixo das 

ordenadas representa o tempo.  

A curva MM, como o próprio nome já esclarece, define o 

tempo mínimo em razão da corrente para o derretimento do 

elemento, onde não há formação do arco elétrico. Já a curva 

TC, traz informações a respeito do tempo máximo de 

derretimento do elemento, ou seja, o tempo necessário para 

que a falha seja completamente isolada [3].  

É sempre de extrema importância a correta escolha do 

fusível para que não haja a descoordenação dos elementos 

protetores, possivelmente resultando em um desligamento de 

uma área maior que a necessária, ou ainda pior, nos possíveis 

danos da rede de distribuição e de elementos que a constituem. 

Logo, quando falamos de proteção de circuitos, é de imediata 

preocupação a coordenação entre os fusíveis.  

A seletividade dos fusíveis é feita a partir da análise entre 

as curvas MM do fusível protetor e a TC do protegido [3]. No 

passado, como menciona o autor em [5], a coordenação era 

feita por meio da sobreposição de uma folha transparente de 

papel gráfico sobre as curvas TCC em um quadro de desenho 
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iluminado. Este método era então repetido para todas as curvas 

de interesse, tornando-o tanto moroso quanto tedioso. 

Conseguindo uma aproximação analítica da curva, 

simplificaríamos e facilitaríamos o trabalho do engenheiro de 

proteção. Porém é essencial a precisão desta aproximação, 

tendo em vista que a utilização de um modelo computacional 

errôneo causará um estudo falho de proteção e seletividade. 

Valendo-se dos dados apresentados nas curvas TCC, há 

distintos tratamentos propostos na literatura para a modelagem 

de elos fusíveis. Neste trabalho têm-se o objetivo de qualificar 

as metodologias que empregam equações analíticas para 

representação matemática da atuação destes dispositivos em 

simulações computacionais.  

II.  MODELAGEM DE ELOS FUSÍVEIS 

Para a criação da curva dos fusíveis, os autores de [6] e [7],  

constroem diversas semirretas através das curvas MM e TC. 

Quando necessário, valores intermediários são obtidos através 

da interpolação linear entre dois pontos consecutivos. 

Outra abordagem é proposta em [8]–[10], dado que as TCC 

são disponibilizadas em escala logarítmica, os autores, 

convenientemente, aproximam a curva através de (1). De 

acordo com os autores, esse procedimento diminui 

consideravelmente os cálculos excessivos. 

 bIat  )log(.)log(  (1) 

onde, t e I são, respectivamente, o tempo e a corrente de 

operação do fusível e os coeficientes a e b são calculados por 

um método de ajuste de curvas. 

Por mais que os autores em [8]–[10] usem técnicas de 

ajuste linear, chegam na unanimidade de que as curvas TCC 

em escala logarítmica podem ser inteiramente aproximadas por 

uma função polinomial de segunda ordem. Isto posto, o 

trabalho apresentado em [11] faz uso de um método de ajuste 

de curvas para determinar os coeficientes p0, p1 e p2, de (2) 

para cada elo fusível. 

 ..... 2

210  IpIppt  (2) 

onde os coeficientes p0, p1 e p2 são determinados a partir do 

método dos mínimos quadrados. 

Já em [12] e [13] os autores optam pela utilização de (3) e 

(4), respectivamente, relatando que as mesmas apresentam 

melhores resultados de ajuste para ambas as curvas TCC. 

Novamente, um método de ajuste de curvas é empregado para 

a determinação dos coeficientes a, b, c, e d em (3), e do 

coeficiente an em (4). 
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onde n é um inteiro entre 0 e 4. 

Nos trabalhos realizados em [14] e [15], explora-se o ajuste 

das curvas TCC dos elos fusíveis do tipo expulsão, através de 

equações desenvolvidas para representação computacional das 

curvas características de relés eletromecânicos. É 

desenvolvido pelos autores um algoritmo que avalia e 

identifica qual dentre (5), (6), (7) e (8) fornece a melhor 

aproximação, ou seja, menores erros de ajuste. 
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III.  METODOLOGIA DE ANÁLISE 

É perceptível a dificuldade de encontrar apenas uma função 

que consiga representar de forma precisa a vasta gama de 

modelos, referente à classificação de velocidade de atuação em 

relação a corrente nominal, destes dispositivos, pois como foi 

visto, diversos autores propõem diferentes formas de 

modelarmos os elos fusíveis do tipo expulsão. Não obstante, a 

representação matemática das curvas TCC simplifica e facilita 

muito a simulação em um ambiente computacional, 

favorecendo ainda a eficiência de pesquisas que fazem uso de 

técnicas heurísticas e o aperfeiçoamento de métodos de 

coordenação e seletividade de dispositivos de proteção nos 

sistemas de distribuição. 

Como critério de avaliação da precisão do ajuste, foi 

estabelecido o RSS (soma dos quadrados dos resíduos), 

podendo ser calculado por (9). Foi usado para identificar os 

modelos que fornecem os melhores ajustes em um escopo 

global, considerando distintas correntes nominais e 

fabricantes. 

 RSS = (Estimated value – Original value)² (9) 

 

A rotina usada neste trabalho pode ser vista na Fig. 1. 

Este trabalho avalia diferentes funções analíticas propostas 

na literatura para o ajuste das curvas TCC dos elos fusíveis do 

tipo expulsão, usando o Método dos Mínimos Quadrados. Os 

tipos de fusíveis analisados são os do tipo “H” e do tipo “K”. 

Os fabricantes selecionados foram: S&C Positrol® fuse links 

[16], Eaton Cooper PowerTM [17], Eletrofusi Power Systems 

[18], Indel Bauru [19] e Delmar Hubbell Power Systems [20]. 

IV.  RESULTADOS 

Essa seção expõe os resultados do ajuste das curvas MM e 

TC dos elos fusíveis tipo “H” e “K” utilizando (5), (8), Dupla 

Exponencial e a Função Polinomial. Para facilitar o 

entendimento, os resultados foram subdivididos entre o elo 

fusível tipo “H” e o tipo “K”. 
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A.  Elo Fusível tipo “H” 

Para o tipo “H”, foram utilizadas as equações mencionados 

anteriormente para os seguintes fabricantes: Eletrofusi Power 

Systems, Indel Bauru e Delmar Hubbell Power Systems. 

INÍCIO

PASSO 1

Obter as curvas MM e TC de elos fusíveis 

de cada fabricante

PASSO 2

Coletar ao menos 60 pontos das curvas MM 

e TC de cada elo fusível

PASSO 3

Processar o ajuste da curva da função 

selecionada

FIM

PASSO 4

Avaliar a qualidade de ajuste da função

 
Fig. 1 – Fluxograma da rotina do presente estudo. 

 

 (1): Referência [15]  

Em [15], explora-se o ajuste das curvas TCC dos elos 

fusíveis do tipo expulsão, através de equações desenvolvidas 

para representar computacionalmente as características do relé 

eletromecânico de sobrecorrente. Os autores descreveram o 

desenvolvimento de um algoritmo para avaliar e identificar 

qual das equações (5), (6), (7) ou (8) fornece a maior precisão 

para o ajuste da curva, ou seja, o menor erro de ajuste. O 

presente trabalho verificou apenas (5) e (8) para a 

aproximação da curva dos elos fusíveis. 

(a): Equação (5) 

A Fig. 2 exibe uma comparação entre o ajuste das curvas 

TC dos fabricantes do tipo ‘H’, para elos 1H, 2H, 3H e 5H 

utilizando (5). Dentre os resultados apresentados, apenas um 

dos valores de RSS está dentro dos critérios do presente 

estudo. Desta forma, (5) não pode ser considerado uma boa 

função para o ajuste das curvas dos elos fusíveis. 

(b): Equação (8) 

Adotando (8), efetuou-se uma avaliação dos ajustes da 

primeira até a décima quinta ordem, utilizando como 

parâmetro comparativo o RSS. Todos os valores, tanto para a 

curva MM quanto para a curva TC, foram superiores que 1. 

Portanto, (8) não pode ser considerado para o ajuste das 

curvas de acordo com os critérios do estudo. 
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Fig. 2 – Elo Fusível tipo “H” x RSS da curva TC usando (5). 

 

 (2): Função Dupla Exponencial 

Os resultados usando (3), não atenderam o critério usado 

nesse estudo. A Fig. 3 mostra o comparativo entre os elos 1H, 

2H, 3H e 5H para a curva MM. Nota-se que os ajustes para o 

fabricante Indel Bauru não atendem ao critério do estudo, por 

este motivo (3) não é aconselhável como equação para ajuste 

de curvas. 

0,58
0,71

0,79 0,86

0,57 0,6

0,94

0,15

1,66

2,87

3,5

3,91

1H 2H 3H 5H

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

 

 

R
S

S

Elo Fusível tipo "H"

 Delmar Hubbell Power Systems

 Eletrofusi Power System

 Indel Bauru

 
Fig. 3 – Elo Fusível tipo “H” x RSS da curva MM usando (3). 

 

 (3): Função Polinomial 

Atenção especial foi dada a função polinomial, devido a 

mesma ser a mais utilizada na literatura. Usando (2), foram 

analisados polinômios da primeira até a décima quinta ordem, 

usando o RSS como critério de precisão do ajuste. 

Através da Fig. 4 é possível observar o bom resultado da 

função para todos os valores dos elos fusíveis de todos 

fabricantes. 
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Fig. 4 – Elo Fusível tipo “H” x RSS da curva TC usando (2). 

 

 A TABELA I, mostra que a ordem do polinômio para cada 

valor do elo fusível varia. Desta forma, é muito difícil ter um 

polinômio com uma única ordem que consiga representar o 

ajuste da curva para toda faixa de valores dos elos fusíveis que 

atenda aos critérios do presente estudo. 

TABELA I 
ORDEM DO POLINÔMIO DE ACORDO COM O ELO FUSÍVEL 

Delmar Hubbell 

Power Systems  

Eletrofusi Power 

Systems 
Indel Bauru 

Elo Fusível Ordem Elo Fusível Ordem Elo Fusível Ordem 

 
MM TC 

 
MM TC 

 
MM TC 

0.5H 6 6 0.5H 6 6 0.5H - - 

1H 3 6 1H 6 6 1H 8 8 

2H 5 2 2H 5 6 2H 9 8 

3H 2 2 3H 2 6 3H 10 10 

5H 3 3 5H 3 3 5H 11 11 

 

B.  Elo Fusível tipo “K” 

Seguindo os mesmos procedimentos para os elos fusíveis 

do tipo “H”, foram utilizadas as equações mencionados 

anteriormente para os seguintes fabricantes: Eletrofusi Power 

Systems, S&C Positrol® e Eaton Cooper PowerTM. 

(4): Referência [15]  

Como realizado para os elos fusíveis do tipo “H”, foram 

selecionadas duas equações em [15] para análise do presente 

estudo. 

(a): Equação (5) 

A Fig. 5 mostra a comparação entre o ajuste das curvas 

MM dos fabricantes do tipo ‘K’, para elos 6K, 10K, 15K, 

25K, 40K, 65K e 100K utilizando (5). Dentre os resultados 

apresentados, nenhum dos valores de RSS está dentro dos 

critérios do presente estudo. Desta forma, (5) não é 

recomendado como uma boa função para o ajuste das curvas 

dos elos fusíveis. 
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Fig. 5 – Elo Fusível tipo “K” x RSS da curva MM usando (5). 

 

(b): Equação (8) 

Efetuou-se uma avaliação dos ajustes da primeira até a 

décima quinta ordem utilizando (8). Apesar dos bons 

resultados para os fabricantes Eletrofusi Power Systems e 

Eaton Cooper PowerTM, conforme a Fig. 6, o fabricante S&C 

Positrol® apresentou em sua grande maioria valores acima de 

1. Desta forma, a função se torna inviável para ajuste de 

curvas de elo fusível. 
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Fig. 6 – Elo Fusível tipo “K” x RSS da curva TC usando (8). 

 

(5): Função Dupla Exponencial 

Conforme Fig. 7, apenas 3 dos 21 valores do RSS, 

utilizando (3), ficaram abaixo de 1. Logo, esta função não 

atende aos critérios do presente estudo. 

 

(6): Função Polinomial 

Na Fig. 8, é possível notar que todos os valores estão de 

acordo com os critérios do presente estudo. 
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Fig. 7 – Elo Fusível tipo “K” x RSS da curva TC usando (3). 
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Fig. 8 – Elo Fusível tipo “K” x RSS da curva TC usando (2). 

 

Visando validar os resultados obtidos, foram realizados 

estudos de coordenação utilizando a função polinomial 

encontrada para cada elo fusível. Os valores encontrados para 

a coordenação entre os elos 6K e 10K, e 15K e 25K foram 

193A e 420A, respectivamente. Estes valores foram 

comparados com os da Tabela de Coordenação de Elos 

Fusíveis do tipo “K” publicada em [21]. O valor do erro é 

menor que 3%. 

Os valores do RSS encontrados através da função 

polinomial, confirmam a análise do presente estudo. Dentre as 

funções selecionadas, a função polinomial foi a que apresentou 

melhor resultado global para os dois tipos de elo fusível e para 

todos os fabricantes. Sua fácil implementação computacional 

justifica o seu uso em trabalhos futuros que envolvam o ajuste 

da curva do elo fusível tipo expulsão. 

 Na Fig. 9 é possível notar que a ordem do polinômio 

varia para cada valor do elo fusível. Portanto, de acordo com 

os critérios do presente trabalho, não é possível que uma 

mesma ordem represente todos os tipos de elo fusível. 
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Fig. 9 – Ordem do polinômio x RSS para os elos fusíveis tipo “K” do 

fabricante Eletrofusi Power Systems. 

V.  CONCLUSÃO 

Os elos fusíveis do tipo expulsão são amplamente utilizados 

na proteção de sistemas de distribuição devido sua 

simplicidade e baixo custo em relação a outros dispositivos de 

proteção. Devido a sua popularização, vários estudos sobre 

proteção de distribuição consideram a presença desses 

dispositivos. Quando a pesquisa necessita o uso de simulações 

computacionais, é necessário representar o elo fusível usando 

modelos digitais. 

Assim, este estudo avaliou quatro funções analíticas 

propostas na literatura para modelar as características de MM 

e TC dos elos fusíveis do tipo expulsão, usando o ajuste do 

método de mínimos quadrados. Foram considerados cinco 

grandes fabricantes: S&C Positrol® fuse links, Eaton Cooper 

PowerTM, Eletrofusi Power Systems, Indel Bauru e Delmar 

Hubbell Power Systems. Como critério para avaliar a 

qualidade dos ajustes analisados, foi adotado a soma residual 

de quadrados. 

A função polinomial apresentou os melhores resultados 

globais entre as funções selecionadas. Os valores médios de 

RSS foram os menores considerando as quatro funções. O 

estudo de coordenação comprovou a qualidade das funções 

encontradas. A desvantagem do método, de acordo com o 

critério do estudo selecionado pelos autores, é que não existe 

uma ordem polinomial única que se ajuste a todos os valores 

nominais dos elos fusíveis. 
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