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• Os fatores de correção tabelados (tabelas 8 a 13) são aplicáveis a grupos de cabos semelhantes, igualmente
carregados. O cálculo dos fatores de correção para grupos contendo condutores isolados ou cabos unipolares ou
multipolares de diferentes seções nominais, depende da quantidade de condutores ou cabos e da faixa de
seções. Tais fatores não podem ser tabelados e devem ser calculados caso a caso, utilizando, por exemplo, a
NBR 11301.

NOTA:
São considerados cabos semelhantes aqueles cujas capacidades de condução de corrente baseiam-se na mesma temperatura máxima para
serviço contínuo e cujas seções nominais estão contidas no intervalo de 3 seções normalizadas secessivas. 

• No caso de condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares de dimensões diferentes em condutos
fechados ou em bandejas, leitos, prateleiras ou suportes, caso não seja viável um cálculo mais específico,
deve-se utilizar a expressão:

1
F =

n
onde:

F = fator de correção
n = número de circuitos ou de cabos multipolares

NOTA:
A expressão dada está a favor da segurança e reduz os perigos de sobrecarga sobre os cabos de menor seção nominal.
Pode, no entanto, resultar no superdimensionamento dos cabos de seções mais elevadas.

GRUPOS CONTENDO CABOS DE DIMENSÕES DIFERENTES

TABELA 14 - (*) FATORES DE CORREÇÃO APLICÁVEIS A CIRCUITOS TRIFÁSICOS A 4 CONDUTORES
ONDE É PREVISTA A PRESENÇA DE CORRENTES HARMÔNICAS DE 3ª ORDEM

Porcentagem de
3ª harmônica na corrente

de fase (%) Escolha da seção com base
na corrente de fase

Fator de correção

Escolha da seção com base
na corrente de neutro

0 - 15 1,00 —

15 - 33 0,86 —

33 - 45 — 0,86

> 45 — 1,00

NOTAS:
(A) A tabela foi originalmente obtida para cabos tetrapolares e pentapolares, mas pode, em princípio, ser utilizada para circuitos com cabos unipolares ou

condutores isolados.

(B) A corrente ( I ) a ser utilizada para a determinação da seção dos 4 condutores do circuito, utilizando as tabelas 2, 3 ou 5 (colunas de 3 condutores

carregados), é obtida pelas expressões:

IB
• escolha pela corrente de fase I =

f

1 p
• escolha pela corrente de neutro I = x  IB x x3

f 100

onde: IB = corrente de projeto do circuito;

p = porcentagem da harmônica de 3ª ordem (tabela 14); 

f = fator de correção (tabela 14).

(*) De acordo com a tabela 45 da NBR 5410/1997.


