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Revisão

•O átomo é composto pelo seu núcleo e  a eletrosfera.

•O núcleo é formado por prótons e elétrons

•A eletrosfera é o espaço de vácuo que compreende o núcleo e
possui elétrons vibrando.

•Os elétrons estão distantes do núcleo de acordo com o nível
de energia que possuem.).
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Revisão

•Núcleo é 10000 vezes menor que a menor
camada da eletrosfera.

•O volume do núcleo equivale a
aproximadamente 0,01% do volume total do
átomo.

•99,95 % da massa atômica esta no núcleo.

•Toda a eletrosfera e formada por vácuo e
elétrons (muito pequenos).
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Revisão

•Materiais podem ser classificados como bons ou maus
condutores de corrente elétrica de acordo com  sua
estrutura química.
•A diferença está na chamada camada de valência, bons
condutores elétricos possuem 1 a 2 elétrons em sua
camada de valência, que é a última camada a receber
elétrons em um átomo
•Quanto maior no número de camadas e por
consequência de elétrons, melhor será o condutor,
desde que possuam 1 elétron na camada de valência.
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Não Idealidades Dos Condutores
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Revisão

•Todos os materiais isolantes elétricos apresentam um máximo de valor
de campo elétrico que podem suportar.

•Se esse valor máximo for ultrapassado, o material, mesmo sendo isolante,
permitirá a circulação de corrente elétrica.  Quando isso ocorre, dizemos que
a rigidez dielétrica do material foi rompida.

ISOLANTES:  Não conduzem corrente elétrica.

Exemplo: PVC - policloreto de vinila
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Não Idealidades Dos Condutores
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Não Idealidades Dos Condutores
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Não Idealidades Dos Condutores



Além dos efeitos pelas perdas resistivas, os cabos também 
apresentam características indutivas, resultando em uma impedância 
Z=R+jXL, o que altera muito o funcionamento do circuito em CA.

Na presença de harmônicos na rede, com frequências múltiplas da 
fundamental, as perdas e interferências provocadas pelas não 
idealidades dos cabos ocorrem em todo o espectro de harmônicos 
presente, provocando perdas significativamente maiores quando 
comparadas ao seu funcionamento em CC.
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Não Idealidades Dos Condutores

*** Cargas eletrônicas não lineares podem provocar grande conteúdo 
harmônico na rede, provocando, por sua vez, grande perda nos cabos.***
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Não Idealidades Dos Condutores

Efeito Skin
•Efeito Skin ou pelicular é o efeito que ocorre em condutores elétricos
quando percorridos por Corrente Alternada.

•Fenômeno baseado nos efeitos descobertos por Faraday e Lenz.

•Quanto maior a frequência elétrica, maiores serão os esforços resultantes
internamente no cabo e portanto, maior será o efeito pelicular.
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Não Idealidades Dos Condutores

•Variação da área de condução de corrente de um condutor em função da
variação da frequência  e da intensidade de corrente que circula sobre o
mesmo.

•Em função destes efeitos surgiram várias características e tecnologias
de cabos. Como por exemplo: Cabos ocos, com guia de onda, em aço
com camada externa em cobre,  em alumínio com alma de aço, entre
outros.
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Não Idealidades Dos Condutores

ω   é a frequência angular da corrente
μ    é a permeabilidade magnética do material 
ρ    é a resistividade do material

A profundidade de penetração pelicular “d”, pode ser determinada por: 
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Dimensionamento de condutores

CRITÉRIO DA SEÇÃO MÍNIMA 

• A NBR 5410:2004 -  Estabelece no critério da seção mínima
que a mínima seção de condutores que deve ser utilizada
em circuitos de iluminação e de tomadas de força são
respectivamente:

1. Condutores de Iluminação: seção mínima 1,5mm2

1. Condutores de Força: seção mínima 2,5mm2
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Dimensionamento de condutores
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Dimensionamento de Condutores

• Para o critério da capacidade de corrente temos:

CRITÉRIO DA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE

*

Ip
Iz

FCA FCT


Onde:
Iz - Corrente Corrigida -     é a corrente de projeto após realizada a correção pelo Fator de

 Correção de temperatura (FCT) e Fator de Correção de 
 Agrupamento de Condutores (FCA)

Ip - Corrente de Projeto -   é a corrente nominal que o equipamento necessita para o seu 
 funcionamento. 
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Dimensionamento de Condutores

FCA - Fator de Correção de Agrupamento de Condutores

1. Número de circuitos e ou cabos multipolares – é a quantidade de
circuitos ou cabos multipolares que passam pelo mesmo duto (exemplo
de duto: Eletroduto, canaletas, eletrocalhas, bandejas, etc). Depende
exclusivamente da divisão dos circuitos no projeto.

2. Método de Instalação (Tabela 1) – é o tipo de instalação realizada
(exemplo: Condutores instalados em eletrocalha (B1), instalados em
Bandeja Perfurada (F).

FCT - Fator de Correção de Temperatura:  Para determina-lo é necessário definir 
outras duas características do projeto, que são:

1. Tipo de Instalação -  Ambiente ou Solo
• Deve-se considerar a temperatura do local onde o condutor está

instalado (ambiente ou solo)
2. Tipo de Isolação do Condutor:

• PVC
• XLPE e/ou EPR
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Dimensionamento de Condutores

CRITÉRIO DA QUEDA DE TENSÃO

Segundo a norma NBR 5410, 
os limites de queda de tensão 
em uma instalação elétrica são:

•7% A partir do secundário do
transformador para subestação
própria.

•5% A partir do ponto de
entrega para alimentação em
tensão secundária.
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Dimensionamento de Condutores

CRITÉRIO DA QUEDA DE TENSÃO

Cálculo da Queda de Tensão

• Para Circuitos Monofaá sico:

• Para Circuitos Trifaá sico:
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Onde:
ρ = resistividade do material 
condutor (cobre) 1/56 Ω.mm2/m;
LC = comprimento do circuito, em 
metro;
Ip = corrente total do circuito em 
Ampère;
ΔVC = Queda de tensão máxima 
admitida em projeto, em %;
SC = Seção Mínima do condutor;
VF = Tensão de Fase;
VL = Tensão de Linha.
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Dimensionamento de Condutores

CRITÉRIO DA QUEDA DE TENSÃO

  Cálculo dos Condutores

• Para Circuitos Monofaá sico:

• Para Circuitos Trifaá sico:

Onde:
ρ = resistividade do material 
condutor (cobre) 1/56 Ω.mm2/m;
LC = comprimento do circuito, em 
metro;
Ip = corrente total do circuito em 
Ampère;
ΔVC = Queda de tensão máxima 
admitida em projeto, em %;
SC = Seção Mínima do condutor;
VF = Tensão de Fase;
VL = Tensão de Linha.

  2200* * *

*
C P

C
C F

L I
S mm

V V







  2100* 3* * *

*
C P

C
C L

L I
S mm

V V









23

Dimensionamento de Condutores

Critério da corrente de Curto Circuito



24

  A partir da expressão anterior, é possível montar gráficos que auxiliam na 
determinação dos seguintes parâmetros:

- a máxima corrente de curto admissível para um condutor.
- a Seção do condutor para uma dada corrente de curto.
- o tempo máximo que um condutor pode suportar uma determinada corrente

de curto.

Dimensionamento de Condutores

Gráfico para cabos com isolação em PVC Gráfico para cabos com isolação em EPR / XLPE
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Dimensionamento de Condutores

Também pode ser utilizado o método simplificado de cálculo, onde a seção 
do condutor resulta da corrente de curto-circuito sobre o mesmo,  o tempo 
de exposição à referida corrente e do fator de isolação do condutor. Onde: 
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Dimensionamento de Condutores

Tabela fator k de isolação de condutores 
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Dimensionamento de Condutores

•Conforme a Norma NBR 5410, o condutor Neutro deverá possuir a
mesma seção do condutor fase nos seguintes casos:

• Em circuitos monofásicos e Bifásicos;
• Em circuitos trifásicos, quando a seção do condutor fase for igual

ou inferior a seção de 25mm2;
• Em circuitos trifásicos, quando for prevista a presença de

harmônicos.

DIMENSIONEMENTO DE CONDUTOR NEUTRO E 
REDUÇÃO DE SEÇÃO DE CONDUTOR
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Dimensionamento de Condutores

• A seção do condutor Neutro pode ser reduzida nos seguintes
casos:

• A carga for trifásica e permanentemente equilibrada nas fases.
• Quando não for prevista a presença de harmônicas;
• Quando a máxima corrente susceptível que percorre o neutro seja

inferior à capacidade de condução de corrente correspondente
à seção reduzida do condutor neutro.

• Que o condutor seja protegido contra sobrecorrentes.

DIMENSIONEMENTO DE CONDUTOR NEUTRO E 
REDUÇÃO DE SEÇÃO DE CONDUTOR
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Dimensionamento de Condutores
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Dimensionamento de Condutores

DIMENSIONEMENTO DE CONDUTOR PROTEÇÃO OU DE TERRA E
REDUÇÃO DE SEÇÃO DE CONDUTOR

O condutor de proteção (PE), conhecido como condutor Terra, 
deverá ser aplicado preferencialmente com condutores isolados, 
cabos unipolares ou veias de cabos multipolares, e sua seção 
pode ser reduzida até a metade da seção dos condutores de fase. 
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Dimensionamento de Condutores
DIMENSIONEMENTO DE CONDUTOR PROTEÇÃO OU DE TERRA E 

REDUÇÃO DE SEÇÃO DE CONDUTOR
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Dimensionamento de Condutores

Tabelas fator K de acordo 
com o tipo de cabo, 
isolação e ambiente onde 
se encontra instalado:



33

Tabelas fator K de acordo 
com o tipo de cabo, 
isolação e ambiente onde 
se encontra instalado:

Dimensionamento de Condutores
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Dimensionamento de Condutores
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Dimensionamento de Condutores

Exercício: Para o diagrama de ligação dos quadros 
apresentados abaixo, com os dados do problema e 
cargas apresentadas a seguir, faça o 
dimensionamento dos cabos de alimentação de 
cada quadro do esquema.
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Dimensionamento de Condutores

Considere:
Todos os quadros tem alimentação trifásica, com Vl = 380V. 
Desconsidere fatores de demanda neste momento.

Cargas:

QDFL:
        - 54 circuitos iluminação monofásicos, cada um com:

 9 luminárias 400W, FP=0,8, n=0,92.
- 36 circuitos iluminação monofásicos,  cada um com:

18 luminárias 64W, FP=0,88, n=0,94.
- 48 circuitos de tomadas monofásicas, cada um com:

                  10 tomadas com carga média de 140W, FP=0,85
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Dimensionamento de Condutores

QDM2:
- 48 tomadas de alimentação trifásicas para máquinas de
pequeno e médio porte, com consumo médio 3kW, com FP=0,85.

QDFF:
- 3 fornos de fundição trifásicos com consumo médio de 90kVA,
cada com FP=0,8 e THD = 25%.

QDM1:
- 32 máquinas com consumo médio de 12kVA por máquina.
Com alimentação trifásica e fator de potência de 0,78.
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