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TABELA 8 - (*) FATORES DE CORREÇÃO PARA AGRUPAMENTO DE
CIRCUITOS OU CABOS MULTIPOLARES 

TABELAS DE DIMENSIONAMENTO

NOTAS:
A) Esses fatores são aplicáveis a grupos de cabos, uniformemente carregados.

B) Quando a distância horizontal entre cabos adjacentes for superior ao dobro de seu diâmetro externo, não é necessário aplicar nenhum fator de redução.

C) Os mesmos fatores de correção são aplicáveis a:

• grupos de 2 ou 3 condutores isolados ou cabos unipolares;

• cabos multipolares.

D) Se um agrupamento é constituído tanto de cabos bipolares como de cabos tripolares, o número total de cabos é tomado igual ao número de circuitos e o

fator de correção correspondente é aplicado às tabelas de 3 condutores carregados para cabos tripolares.

E) Se um agrupamento consiste de N condutores isolados ou cabos unipolares, pode-se considerar tanto N/2 circuitos com 2 condutores carregados como 

N/3 circuitos com 3 condutores carregados.

F) Os valores indicados são médios para a faixa usual de seções nominais, com precisão de ± 5%.

G) Os fatores de correção dos itens 4 e 5 são genéricos e podem não atender a situações específicas. Nesses casos, deve-se recorrer às tabelas 12 e 13.

Disposição
dos cabos

justapostos

Tabelas dos
métodos de
referência

Item
1

Número de círculos ou de cabos multipolares

Feixe de cabos
ao ar livre
ou sobre

superfície; cabos
em condutos

fechados

Camada única
sobre parede,

piso ou em
bandeja não

perfurada
ou prateleira

Nenhum fator
de redução

adicional para
mais de 9

circuitos ou
cabos multipolares

31 a 34
(métodos A a F)

31 e 32
(método C)

33 e 34
(métodos E e F)

Camada única
em bandeja
perfurada,
horizontal
ou vertical
(nota G)

Camada
única no teto

Camada única
em leito, suporte

(nota G)

2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20

1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70

0,95 0,81 0,72 0,68 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61

1,00 0,87 0,82 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78

(*) De acordo com a tabela 37 da NBR 5410/1997.

1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,45 0,41 0,38

1,00 0,88 0,82 0,77 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72
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