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INTRODUÇÃO
Guia de Aplicação para Cabos Elétricos com Condutores em Cobre

• Fornecer conceitos teóricos sobre às diversas partes que compõem um 
cabo elétrico

• A aplicação em cada segmento de mercado.

• Contou com o apoio dos fabricantes de cabos elétricos.

• Desenvolvido com base nas Normas ABNT NBR. 

Os leitores deverão complementar as informações resumidas aqui citadas e se atualizarem com 
as eventuais futuras revisões das Normas, não tendo este guia a intenção de substituí-las. 



INSTITUCIONAL – ICA/PROCOBRE

• A International Copper Association (ICA) é uma organização sem fins 
lucrativos:
– Integrar
– Desenvolver
– Promover
– Defender 
– Suporte ao mercado de produtos em cobre.

• Levando a mensagem de que o cobre é único e essencial, o ICA apoia e 
desenvolve pesquisas em várias áreas para a evolução das aplicações e 
tecnologias na indústria.  

• O ICA/Procobre disponibiliza importante conteúdo técnico e informativo 
por meio do projeto Leonardo Energy. 

• www.procobre.org/pt e www.leonardo-energy.org.br 



COBRE – RESISTIVIDADE ELÉTRICA

• Resistividade elétrica.

O condutor ideal é o material com a menor resistividade. 

No Sistema Internacional de Unidades (SI) a resistividade é representada por ρ 

e sua unidade é o ohm.m (Ωm).

• A partir desse conceito e aplicando-se a Segunda Lei de Ohm pode-se 

definir a resistência elétrica de um condutor – no SI sua unidade é o ohm 

(Ω).



COBRE – BENEFÍCIOS

• Para fins elétricos, quando se compara o cobre ao seu concorrente mais 

provável, o alumínio, muitas vantagens podem ser observadas.

– Custo dos cabos em cobre em relação aos cabos de Alumínio

“Comparação de custo entre cabos isolados de baixa tensão em cobre e 

alumínio – Projeto de análise de ciclo de vida”.

– A redução do diâmetro calculado da seção transversal.

Proporcionará uma redução na cadeia produtiva do cabo, nas proteções, no 

isolamento e em todas as fases subsequentes. 

– Cálculo do cabo elétrico para maior eficiência energética.

Descrito no artigo “Dimensionamento Econômico e Ambiental de Condutores 

Elétricos – DEAC”.



SUSTENTABILIDADE

O COBRE É ESSENCIAL PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL

O cobre é essencial para um mundo 

sustentável e tem participação marcante 

em diversas áreas:

– Antimicrobiano

– Aquecimento de água

– Aquicultura

– Ar condicionado

– Arquitetura, arte e design

– Energia

– Instalações elétricas

– Tecnologias modernas

– Tubulações para fluidos e gases



SUSTENTABILIDADE

O COBRE É ESSENCIAL PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

– Método tradicional de determinação da seção de um condutor elétrico é 

conhecido como “dimensionamento técnico”. Nesse método, são aplicados os 

requisitos das Normas ABNT NBR 5410 – “Instalações elétricas de baixa tensão” 

e ABNT NBR 14039 – “Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 

kV” .

– O dimensionamento técnico do condutor resulta na menor seção nominal 

possível que não comprometa a segurança, a qualidade e a durabilidade da 

instalação elétrica.



SUSTENTABILIDADE

O COBRE É 100% RECICLÁVEL

– Uma de suas características é a longa vida útil. 

– São cerca de 9 milhões de toneladas de cobre reciclados anualmente, o que 

significa que 35 % da demanda global de cobre é utilizada na forma de metal 

reciclado.

– O cobre é um dos poucos materiais que podem ser reciclados várias vezes sem 

qualquer perda de desempenho.

– O processo de reciclagem do cobre consome 85 % menos energia do que a sua 

produção. Isso representa uma economia anual de 100 milhões de MWh de 

energia elétrica e de 40 milhões de toneladas de CO2. 

– A procura crescente pelo cobre irá requerer uma combinação de matérias-

primas provenientes das minas e de materiais reciclados. 



SEGMENTO DE MERCADO
INDÚSTRIA DO CIMENTO E MINERAÇÃO

• Estes segmentos de mercado exijem atenção especial para as 

instalações elétricas. O guia procura: 

– Orientar o leitor sobre  a escolha do cabo elétrico.

– A especificação do produto para a correta cotação e aquisição.

– Levantar informações técnicas sobre a aplicação dos cabos elétricos



SEGMENTO DE MERCADO
INDÚSTRIA DO CIMENTO

• O Brasil é o quarto maior consumidor e o quinto maior produtor de 
cimento do mundo.

• O cimento é o produto nacional mais importante para a indústria da 
construção civil no país..

• Como ordem de grandeza, uma obra como uma hidrelétrica, pode 
consumir 700 mil toneladas de cimento em sua construção.

• A indústria cimenteira requer grandes investimentos e está sujeita 
às pressões de custos, entre eles, as despesas de combustíveis e 
energia elétrica que representam mais de 50 % da formação do 
custo de produção de uma fábrica de cimento



SEGMENTO DE MERCADO
MINERAÇÃO

• A mineração no Brasil processa e comercializa produtos voltados

para praticamente todo tipo de indústria. Aproximadamente 70 tipos

de minerais são explorados em solo brasileiro, sendo 21 metais, 4

combustíveis e 45 minerais industriais.

• A mineração é agente propulsor dos mais variados setores

econômicos, desde o agronegócio até a indústria siderúrgica

• O Brasil é um dos territórios com maior potencial em recursos

minerais do planeta, produz aproximadamente 415 milhões de

toneladas, ou aproximadamente 15 % da oferta global de minérios.



DEFINIÇÕES
DADOS CONSTRUTIVOS DO CABO ELÉTRICO

Corrente Alternada:

EBT (Extra Baixa Tensão): Não superior a 50 V

BT (Baixa Tensão): Até 1 kV inclusive

MT (Média Tensão): Maior que 1 kV e até 35 kV inclusive

AT (Alta Tensão): 69 kV inclusive até 345 kV inclusive

EAT (Extra Alta Tensão): Acima de 345 kV e até 500 kV inclusive



DEFINIÇÕES
CONDUTOR

• Fio ou fio sólido:

É o produto metálico formado por um único condutor rígido (monofilar), pouco flexível, o 
que faz com que ele tenha usos específicos. Recomenda-se observar a ABNT NBR 5410

• Cabo:

É o produto metálico formado por um conjunto de fios elementares encordoados 
(multifilar). A formação pode ser normal, compactada, comprimida ou composta por feixes 
(ou cochas). O conceito do encordoamento aumenta a flexibilidade e facilita o manuseio e a 
instalação. 

Circular não compactado   Circular compactado    Condutor setorial       Condutor flexível



DEFINIÇÕES
CLASSE DE ENCORDOAMENTO

Os condutores podem ser reunidos em diversas formas distintas e com fios que diferem 

em diâmetros e têmperas. Normas específicas determinam esse processo de reunião 

para formação do condutor elétrico:

• ABNT NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados

• ABNT NBR 5349 – Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Especificação

Os condutores de cobre têm cinco classes de encordoamento, a saber:

• Classe 1: Condutores sólidos circulares (fios);

• Classe 2: Condutores encordoados circulares, compactados ou não;

• Classes 4(*), 5 e 6: Condutores flexíveis.

(*) O condutor classe 4 foi eliminado da Norma IEC (International Electrotechnical

Commission).



DEFINIÇÕES
ISOLAÇÃO

• Isolação é o material ou conjunto de materiais isolantes aplicados sobre o 

condutor para isolá-lo eletricamente do ambiente onde está instalado.

• Características determinantes para os materiais isolantes:

– Elevada rigidez dielétrica;

– Baixas perdas dielétricas “Fator de Dissipação” pela “Constante 

Dielétrica”;

– Fácil dissipação de calor – baixa resistividade térmica;

– Estabilidade térmica;

– Estabilidade das propriedades elétricas quando em contato com a água;

– Resistência ao envelhecimento nas condições de gradiente elétrico;

– Flexibilidade, principalmente em equipamentos e máquinas móveis;



DEFINIÇÕES
ISOLAÇÃO

• Os materiais isolantes do tipo sólido (extrudados) são classificados como 

termoplásticos e termofixos.

• Termoplásticos:

• Policloreto de vinila (PVC)

• Polietileno (PE)

• Polietileno de alta densidade (HDPE)

• Polietileno de baixa densidade (LDPE)

• EVA

• Poliamida (Nylon®)

• Elastômero termoplástico (TPE)

• Termofixos:

• Polietileno reticulado (XLPE)

• Borracha etileno-propileno (EPR)

• Borracha de silicone



DEFINIÇÕES
CABOS MULTIPOLARES

• Cabos multipolares são constituídos de dois ou mais condutores isolados, 

sobre os quais é aplicada uma cobertura, formando-se um único cabo. 

Cada um dos condutores isolados, que constituem o cabo multipolar, é 

denominado “veia”. Condutores com 2, 3 ou 4 veias são chamados, 

respectivamente: bipolar, tripolar ou tetrapolar. Por conseguinte, os cabos 

formados por 1 veia são denominados: cabos unipolares.



DEFINIÇÕES
ARMAÇÃO

• Destinado à proteção contra esforços mecânicos, de tração, compressão ou 

usos específicos. A armação pode ser metálica ou formada por compostos 

especiais que possam satisfazer as necessidades e condições para uso em 

aplicações especiais.

• Os vários tipos de armações são:

– Fios de aço galvanizado, cobre ou bronze: 

– Fitas de aço galvanizado, cobre ou alumínio planas:

– Fitas de aço galvanizado, cobre ou alumínio corrugado e 

intertravada (interlocked):

– Outras: armação com trança de fios de aço ou cobre, armação de 

chumbo ou liga de chumbo.



DEFINIÇÕES
COBERTURA

Revestimento externo de proteção ao cabo como um todo. 

Utiliza-se materiais na cobertura dotados de características específicas que

compreendem, desde uma simples proteção mecânica, até produtos de alta

tecnologia.

Algumas características são determinantes para os materiais de cobertura:

– Resistência à abrasão, rasgo, corte e impacto;

– Impermeabilidade;

– Inflamabilidade;

– Baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e ácidos durante eventual 

queima;

– Estabilidade térmica;

– Resistência a agentes químicos e ambientais;

– Flexibilidade.



DEFINIÇÕES
COMENTÁRIOS PRÁTICOS 

Raio mínimo de curvatura

• - Cada fabricante especifica os próprios limites para esta característica, sendo que o 

raio mínimo de curvatura é obtido multiplicando-se o diâmetro externo do cabo pelo 

fator especificado pelo fornecedor.  

• - R Min. de Curvatura = Dext x K (fator fornecedor)

• - Este fator pode variar, porém os fabricantes adotam o fator de 8 x diâmetro para 

cabos sem blindagem e de 10 até 21 x diâmetro para cabos com blindagens 

metálicas.  

Tensão máxima de puxamento

• Os valores recomendados podem variar de acordo com cada fabricante, porém 

recomenda-se tracionar pelo condutor e não exceder o limite de 7 kgf/mm2

• Quando tracionado pela capa, utilizar camisa de puxamento adotando-se o mesmo 

limite indicado para o condutor e não devem exceder 500 kgf no puxamento e 

recomendações específicas de cada fabricante.



DIMENSIONAMENTO
COMO DIMENSIONAR O CABO

DIMENSIONAMENTO TÉCNICO

- Com o propósito de dimensionamento técnico de um circuito de baixa 

tensão. Norma ABNT NBR 5410:2004.

- Os critérios técnicos básicos desta Norma são:

- Seção nominal mínima do condutor;

- Capacidade de condução de corrente;

- Limites de queda de tensão no condutor;

- Dispositivos de proteção de sobrecarga e curto-circuito;

- Proteção contra os choques elétricos (quando aplicável);

- Dimensionamento dos cabos em circuitos com correntes harmônicas

- Outras considerações não abordadas neste guia e podem ser esclarecidas 

em consulta às Normas citadas.



DIMENSIONAMENTO
LIMITES DE QUEDA DE TENSÃO

A fórmula seguinte determina a queda de tensão, utilizada nas tabelas dos 

fabricantes de cabos elétricos.

• Zc = ∆U /( Imax x ℓ )  sendo,   ∆U = V x (% de queda de tensão máxima 

admitida)

Onde:

– Zc – Queda de tensão em V/A.km 

– ∆U – Limite de queda de tensão em V

– Imax – Corrente máxima em A

– ℓ – Comprimento do circuito em km

– V – Tensão do circuito em V



DIMENSIONAMENTO

FATOR DE CORREÇÃO PARA A TEMPERATURA AMBIENTE

O indicado é a aplicação de fatores de correção para temperaturas ambientes

- 30 ºC para linhas não subterrâneas:

- 20 ºC (temperatura do solo) para linhas subterrâneas:

FATOR DE CORREÇÃO DA RESISTIVIDADE TÉRMICA DO SOLO

Quando a resistividade térmica do solo for superior a 2,5 K.m/W, os valores devem ser 

adequadamente reduzidos. Utiliza-se a tabela 41 da ABNT NBR 5410:2004.

FATOR DE CORREÇÃO PARA AGRUPAMENTO DE CIRCUITOS

Utiliza-se as tabelas de 42 a 45 da ABNT NBR 5410:2004.



DIMENSIONAMENTO

Exemplo de cabo para a indústria do cimento

Para o segmento em questão, será utilizado um cabo padrão de mercado para 

o uso em baixa tensão, com as seguintes propriedades: 

• Interligação do quadro de acionamento ao equipamento de uso industrial;

• Classe de encordoamento 5;

• Isolação termoplástica (70 oC);

• A ser instalado em canaleta fechada embutida no piso.

Esse cabo pode atender a diversas áreas dentro do segmento estudado, tais 

como: acionamento de motores em geral, compressores, peneiras, vibradores 

e esteiras.



DIMENSIONAMENTO

Será considerado um circuito com as seguintes condições:

• Alimentação 220/380 V – Trifásico (3F+N);

• Cabo tetrapolar;

• Operação em 380 V;

• 60 Hz;

• Temperatura ambiente de 35 oC;

• Corrente de projeto máxima de 45 A;

• Queda de tensão máxima de 3 %;

• Fator de potência: 0,80;

• Comprimento do circuito: 130 m; 



DIMENSIONAMENTO

Cálculo segundo o critério de condução de corrente:

• Condutor fase:

• Fator de correção de temperatura (f1) TABELA 40 ABNT NBR 5410:2004:

Para temperatura ambiente igual a 35 oC e isolação em PVC tem-se:

f1 = 0,94

• Fator de correção de agrupamento (f2) TABELA 41 ABNT NBR 5410:2004:

Eletroduto fechado, referência 1, circuito único, tem-se:

f2 = 1,00

• Fator de correção de carregamento do neutro (f3):

Caráter geral, este fator é de 0,86 para circuitos com três condutores carregados. 

Conforme NBR 5410 item 6.2.5.6.

f3 = 0,86



DIMENSIONAMENTO

Corrente fictícia de projeto I’max

I’max = Imax / (f1 x f2 x f3) = 45 / (0,94 x 1,00 x 0,86) = 55,66 A

Método de instalação B2 – Para maiores formas de instalação, consultar Tabela 

33 – Tipos de linhas elétricas da NBR 5410:2004.

B2 – Cabo multipolar em canaleta fechada embutida no piso.

Tabela 14 – Cabo tetrapolar em cobre, isolado em PVC método de instalação 

B2 e três condutores carregados mais neutro, busca-se na coluna 9 da referida 

tabela o valor de I’max:



DIMENSIONAMENTO

Como I’max = 55,66 A, adota-se o valor imediatamente superior na tabela, ou 

seja, 62 A.

Portanto, a seção do condutor fase será de 16 mm2

SF = 16 mm2

Condutor de proteção:

Para SF = 16 mm2

SPE = 16 mm2



DIMENSIONAMENTO

Queda de tensão (Zc):

∆U = 3 % x Tensão do circuito

220/380 V temos 3 % x 380 V   ∆U = 11,4 V

Imax = 45 A

ℓ  = 130 m = 0,13 km

Zc = ∆U / (Imax x ℓ)

Zc = 11,4 / (45 x 0,13) = 1,95 V/A.km 

Tabela de queda de tensão: Circuito trifásico, FP 0,80, tem-se o valor imediatamente 

abaixo, ou seja, o valor 2,0 V/A.km, determinando o condutor com a seção de 16 mm2

Seção dos condutores fase 

SF= 16 mm2

Seção dos condutores de proteção 

SPE = 16 mm2



DIMENSIONAMENTO

Portanto, ao serem consideradas as condições estabelecidas nessa aplicação, 

encontra-se o cabo dimensionado a seguir:

Cabo multicondutor - 3x16 mm2 + 1x16 mm2

Isolação termoplástica em PVC – 70 oC



DIMENSIONAMENTO

Cálculo segundo o dimensionamento econômico e ambiental:

• O ICA/Procobre disponibiliza em seu site o software para Dimensionamento 

Econômico e Ambiental de Condutores Elétricos de baixa tensão (até 1000 V) -

DEAC conforme Norma ABNT NBR 15920.

• Para o cabo calculado acima pelo critério de dimensionamento técnico temos:

3x16 mm2 + 1x16 mm2.

• Utilizando-se o software DEAC verifica-se que ele oferecerá como opção para este 

investimento o cabo

3x35 mm2 + 1x16 mm2.



DIMENSIONAMENTO

Cálculo segundo o dimensionamento econômico e ambiental:

TABELA 26

Circuito
Custo Inicial

R$

Custo 

Operacional

R$

Custo Total

R$

3x16 mm2 + 1x16 mm2 14.820,00 64.080,00 78.900,00

3x35 mm2 + 1x16 mm2 32.420,00 29.294,00 61.714,00



DIMENSIONAMENTO

Cálculo segundo o dimensionamento econômico e ambiental:

TABELA 27

Substituição 

do Circuito

Economia de 

investimento 

(R$)

Tempo de retorno 

do investimento 

(Anos)

Economia de 

Energia (kWh)

Ganho 

ambiental na 

redução de CO2

(Kg-CO2)

3x16 mm2 + 1x16 mm2

17.187,00 10 86.966 5.630
3x35 mm2 + 1x25 mm2



APLICAÇÃO DE PRODUTOS 
INDÚSTRIA DO CIMENTO

Ambiente sujeito a severas condições de aplicação

– Corrosão

– Proteção mecânica

– Proteção contra explosão

– Aterramento

– Confiabilidade do sistema

– Manutenção corretiva

– Lucros cessantes

– Confiabilidade de conexões



APLICAÇÃO DE PRODUTOS 
MINERAÇÃO

Ambiente sujeito a severas condições de aplicação

– Corrosão

– Proteção mecânica

– Proteção contra explosão

– Exposição a chamas

– Confiabilidade do sistema

– Redundância de circuitos

– Flexibilidade

– Raio de curvatura

– Confiabilidade de conexões



APLICAÇÃO DE PRODUTOS 
ENGENHARIA DE APLICAÇÃO

• A engenharia, por definição, é a aplicação do conhecimento científico, social,

econômico e prático com intuito de inventar, criar, desenvolver, construir e melhorar

processos, produtos, materiais e sistemas.

• A engenharia de aplicação voltada aos cabos elétricos

– Conhecimento;

– Identificação;

– Desenvolvimento;

– Projeto;

– Vida Útil; 

– Destino final

• É primordial a correta determinação e especificação dos cabos elétricos que devem 

ser aplicados em um determinado projeto



APLICAÇÃO DE PRODUTOS 
SUGESTÃO PARA ENRIQUECER A RELAÇÃO CLIENTE FORNECEDOR

Fluxo de informações Cliente Fornecedor

• Considerar os aspectos técnicos inerentes de cada aplicação

• Emissão de ordem de compra do cliente e produção e entrega do cabo pelo 

fabricante

• Pedido de ordem de compra esteja alinhado com a consulta de preços do cliente e a 

proposta do fabricante



CONCLUSÃO

- O ICA/Procobre espera que este Guia tenha enriquecido o conhecimento dos leitores

sobre a aplicação de cabos elétricos no segmento de Infraestrutura de Transporte

- Os setores abordados neste trabalho apontaram algumas características próprias dos

cabos elétricos de cobre – qualidade que, além de facilitar o lançamento em longas

distâncias em rotas não retilíneas, também visa aumentar a segurança e reduzir custos

operacionais nas instalações

- Destaca-se ainda a importância da engenharia de aplicação e o cumprimento às

Normas ABNT, indispensáveis para a correta elaboração do projeto e para a escolha

adequada do produto e da instalação, objetivando eliminar falhas resultantes das

divergências entre o projeto e as necessidades e particularidades da aplicação prática




