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RESUMO 

Atualmente, denomina-se dimensionamento técnico de condutores 

elétricos os cálculos realizados em instalações elétricas em baixa tensão de 

acordo com a norma ABNT NBR 5410/2004 [3]. Esses cálculos são executados 

para que se consiga uma seção de condutor mínima, de forma a garantir a 

segurança e a funcionalidade do sistema. Porém, a norma em questão não 

leva em consideração as perdas nos condutores e seus custos. A norma ABNT 

NBR 15920 [2] é uma norma brasileira, criada em 2011, que tem como objetivo 

tornar os cálculos desse tipo de instalação mais completos. Essa norma leva 

em consideração as perdas por efeito Joule ocorridas nos cabos, obtendo-se 

um ponto ótimo para a seção do condutor. De acordo com a ABNT NBR 

15920/2011 [2], pode-se associar também a redução da perda de energia com 

a redução da emissão de gás poluente CO2 na atmosfera, tendo dessa forma 

um ganho ambiental. Este trabalho apresenta o estudo de viabilidade dos 

projetos baseados na norma ABNT NBR 15920/2011 [2] e compara com os 

projetos realizados através da norma ABNT NBR 5410/2004 [3], além de 

implementar, desenvolver e elaborar um programa computacional desenvolvido 

para dimensionamento e comparação de instalações realizadas entre as duas 

normas. A implementação do programa foi realizada em Visual Basic, 

complemento de programação do pacote Microsoft Office, e tem como objetivo 

apresentar os dados de dimensionamento em uma interface mais agradável em 

um software de uso comum. 

 

Palavras-chave: Dimensionamento. Condutor. Econômico. Visual Basic. Excel 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação e Justificativa 

Ao se alimentar uma carga por cabos, esse é percorrido por uma 

corrente elétrica, porém nem toda energia injetada no inicio do alimentador é 

entregue a carga, sendo parte da energia perdida ao longo do condutor por 

efeito Joule. A solução técnica para o dimensionamento de condutores elétricos 

visa obter a menor seção transversal de cabo que seja adequada a corrente do 

circuito e minimiza o custo da instalação. Entretanto, esse tipo de técnica não 

leva em consideração a energia dissipada no condutor, principalmente ao longo 

da vida útil do sistema, que de acordo com alguns autores é significativa, como 

por exemplo, ABNT/CB-03, 2009[16], MORENO, Hilton, 2010 [8] e CHIH HSIN, 

Ana Livia Ku; IMAI, Fernando, 2014 [15]. 

Levando em consideração as perdas de energia nos condutores, optou-

se então por implementar um programa computacional onde seja capaz fazer o 

dimensionamento de instalações elétricas baseando-se na norma ABNT NBR 

15920, tornando assim o dimensionamento mais econômico e ainda obtendo 

um ganho ambiental. 
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1.2 Metodologia 

A metodologia empregada neste trabalho se fundamenta nos critérios de 

dimensionamento de condutores elétricos através das normas ABNT NBR 

5410/2004 [3] e ABNT NBR 15920/2011 [2]. Serão comparados os resultados 

obtidos pelos métodos propostos por essas normas. 

O programa computacional será desenvolvido utilizando a plataforma 

EXCEL da Microsoft que está contida no pacote Office, os cálculos serão 

realizados através de uma linguagem de programação baseada no Visual 

Basic, Visual Basic for Applications (VBA). 

 

1.3 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo analisar as vantagens econômicas ao 

se utilizar um dimensionamento ótimo econômico, utilizando a norma ABNT 

NBR 15920/2011 [2]. Também se tem como objetivo a simplificação dos 

cálculos desse processo através do desenvolvimento de um sistema 

computacional de automatização da execução dos cálculos elétricos. 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
https://pt.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
https://pt.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
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2 DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES 

Denomina-se dimensionamento técnico de condutores elétricos os 

cálculos realizados em instalações elétricas de acordo com a norma [3], que 

estabelece seis critérios para obter a seção do condutor e proteções, 

devidamente explicados na subseção 2.3.2 deste trabalho. 

Para um circuito elétrico de baixa tensão estar corretamente 

dimensionado, esse deve atender aos requisitos da norma (subseção 2.3.2). É 

notável que cada um desses requisitos possa nos fornecer um diâmetro de 

condutor diferente e, neste caso, utiliza-se a maior seção de condutor dentre os 

resultados. É importante mencionar que esses são dados de proteção da 

instalação e resultam em um dimensionamento de seção de condutor elétrico 

possível. 

2.1 Perda de Energia nos Condutores 

As perdas de energia nos condutores se devem ao efeito Joule, que 

pode ser descrita como a energia transformada em calor na passagem de 

corrente elétrica por uma resistência, no caso do condutor elétrico. Pode-se 

relacionar a energia perdida nesse processo através da seguinte expressão: 

𝑬 = 𝑹∫ 𝒊𝟐. 𝒅𝒕
𝒕𝟐

𝒕𝟏
         (1) 

 

Onde: 

𝑬 é a energia dissipada no condutor [Wh]; 

𝑹 é a resistência do condutor [Ω]; 

𝒊 é a corrente do circuito [A]. 

 

Lembrando que: 

     R =  ⍴
ℓ

S
    (2) 
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Onde: 

 ⍴ é a resistividade elétrica do material condutor [Ω.m]; 

𝓵 é o comprimento do circuito [m]; 

𝑺 é a seção transversal do condutor [mm2]. 

 

Substituindo a equação (2) em (1), tem-se: 

    E = ⍴
ℓ

S
∫ i2. dt

t2

t1
    (3) 

Analisando então a equação (3) obtida, conclui-se que quanto maior a 

resistividade do cabo (⍴) e o comprimento do circuito (ℓ), maior a perda de 

energia (E) no condutor. Para a seção do condutor, assinalada por S, podemos 

observar que ela é inversamente proporcional à energia dissipada no condutor. 

 

2.2 Perdas Joule por harmônicos 

As perdas de energia nos condutores ocasionadas por correntes 

harmônicas no sistema de energia elétrico podem ser significativas e devem 

ser mencionadas. Através do efeito pelicular, sabe-se que a resistência do 

condutor varia de acordo com a frequência da rede elétrica, dessa forma deve-

se calcular a perda joulica para cada frequência de harmônicos através da 

seguinte equação: 

Eh = Rh. ∫ ih
2 . dt

t2

t1
     (4) 

 
 
Onde: 

𝑬𝒉 é a perda de energia por harmônicos de ordem h [Wh]; 

𝑹𝒉 é a resistência do condutor ao harmônico de ordem h [Ω]; 

𝒊𝒉  é a corrente harmônica de ordem h [A]. 
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Em circuitos trifásicos com neutro, com taxa de correntes harmônicas 

superiores a 15%, o condutor neutro deve ser considerado como condutor 

carregado. Dessa forma, a capacidade máxima de condução de 

corrente do condutor fase deve ser multiplicada por 0,86 [3]. 

Uma forma de obter tais resistências harmônicas é através do gráfico 

apresentado na Figura 1, que juntamente com a Tabela 1, mostra resistências 

em corrente continua.  

 

Figura 1 - Gráfico entre resistência em corrente alternada e resistência em corrente 

contínua em função da frequência [8]. 
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Tabela 1: Resistência em corrente contínua para condutores de cobre e alumínio [7]. 
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2.3 ABNT NBR 5410 

2.3.1 Escopo e Aplicações 

A ABNT NBR 5410/2004 [3] prescreve as regras para o projeto, 

execução e verificação das instalações elétricas de baixa tensão. Essas regras 

são destinadas a garantir a segurança das pessoas, dos animais e dos bens 

contra os perigos, e danos suscetíveis de ocorrer quando as instalações 

elétricas são usadas de forma inadequada. 

A norma se aplica ao projeto, execução e verificação das instalações 

elétricas, podendo ser citadas como exemplo as instalações de: 

 Edificações de uso residencial; 

 Edificações de uso comercial; 

 Locais de afluência de público; 

 Estabelecimentos industriais; 

 Estabelecimentos agrícolas e hortícolas; 

 Edificações pré-fabricadas [10]. 

 

A norma ABNT NBR 5410/2004 [3] é aplicável a circuitos alimentados 

sob uma tensão nominal de no máximo 1 kV em corrente alternada com 

frequência inferior a 400 Hz e a 1,5 kV em corrente contínua.  

Aplica-se também aos circuitos, que não são internos aos equipamentos, 

operando sob tensão superior a 1 kV derivada de uma instalação com tensão 

no máximo igual a 1 kV em corrente alternada. Exemplos: circuitos de 

lâmpadas de descarga, de precipitadores eletrostáticos, etc. Aplica-se a ABNT 

NBR 5410/2004 [3] em todos os condutores ou linha elétrica que não sejam 

cobertas pelas normas dos equipamentos de utilização, instalações 

consumidora externa às edificações e as linhas fixas de comunicação, de 

sinalização e comando. 
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A aplicação às linhas de sinal concentra-se na prevenção dos riscos 

decorrentes das influências mútuas entre essas linhas e as demais linhas 

elétricas da instalação, sobretudo sob os pontos de vista da segurança contra 

choques elétricos, da segurança contra incêndios e efeitos térmicos prejudiciais 

e da compatibilidade [10]. 

Modificações destinadas a, por exemplo, acomodar novos equipamentos 

elétricos, inclusive de sinal, ou substituir equipamentos existentes, não 

caracterizam necessariamente uma reforma geral da instalação [10]. 

Não se aplica a produtos de redução de radio interferência, cercas 

elétricas, proteções contra descargas atmosféricas em edificações, algumas 

partes das instalações de elevadores e ainda equipamentos elétricos de 

máquinas. Segundo a norma [3] também não é prevista para ser aplicável nas 

redes de distribuição de energia e instalações de geração e de transmissão.  

Para o projeto e a execução de instalações elétricas com tensão nominal 

superior a 1 kV em corrente alternada e frequência nominal até 60 Hz, 

baseados nas normas NBR 14039 e IEC 61936, convém que os dispositivos 

em baixa tensão de proteção e de supervisão, corrente alternada e corrente 

continua, sejam conforme as regras da ABNT NBR 5410/2004 [3]. 
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2.3.2 Dimensionamento segundo a NBR 5410 

Neste trabalho denomina-se de dimensionamento técnico de um circuito 

a aplicação dos critérios da ABNT NBR 5410/2004 [3] relativos à escolha da 

seção de um condutor e do seu respectivo dispositivo de proteção 

Os seis critérios da norma são: 

• seção mínima – conforme seção 6.2.6 [3]; 

• capacidade de condução de corrente - conforme 6.2.5 [3]; 

• queda de tensão - conforme seção 6.2.7 [3]; 

• sobrecarga - conforme seção 5.3.3 [3]; 

• curto-circuito - conforme seção 5.3.5 [3]; 

• proteção contra choques elétricos - conforme seção 5.1.2.2.4 [3]. 

Para considerarmos um circuito completa e corretamente dimensionado, 

é necessário realizar os seis cálculos acima, cada um resultando em uma 

seção, e considerar como seção final aquela que é a maior dentre todas as 

obtidas. Especial atenção deve ser dispensada ao dimensionamento de 

condutores em circuitos onde haja a presença de harmônicas [6]. 

 

2.3.2.1 Seção mínima 

A seção dos condutores de fase, em circuitos de corrente alternada, e 

dos condutores vivos, em circuitos de corrente contínua, não deve ser inferior 

ao valor pertinente dado na Tabela 2 [3]. 
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Tabela 2: Seção mínima dos condutores [3]. 

 

Há também a necessidade de se dimensionar o condutor de proteção 

pela seção mínima do condutor, a norma [3] recomenda que esse tipo de 

condutor seja condutores isolados, cabos unipolares ou veias de cabos 

multipolares. A Tabela 3 indica a seção mínima do condutor de proteção em 

função da seção dos condutores fase do circuito. 

Tabela 3: Seção mínima do condutor de proteção [3]. 
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2.3.2.2 Capacidade de condução de corrente 

As prescrições desta subseção são destinadas a garantir uma vida 

satisfatória a condutores e isolações submetidos aos efeitos térmicos 

produzidos pela circulação de correntes equivalentes às suas capacidades de 

condução de corrente durante períodos prolongados em serviço normal. Outras 

considerações intervêm na determinação da seção dos condutores, tais como a 

proteção contra choques elétricos, proteção contra efeitos térmicos, proteção 

contra sobrecorrentes, queda de tensão, bem como as temperaturas máximas 

admissíveis pelos terminais dos componentes da instalação aos quais os 

condutores são ligados [3]. 

Para executar os cálculos de capacidade de condução de corrente é 

necessário conhecer o esquema de instalação dos cabos elétricos assim como 

o tipo de condutor que esta sendo utilizado. Para tal, é possível encontrar o 

método de instalação previsto pela ABNT NBR 5410/2004 [3] e posteriormente 

encontrar a capacidade efetiva de condução de corrente. As tabelas fornecidas 

em [3] foram reproduzidas em no ANEXO E. Outro dado importante para 

designação da capacidade de condução de corrente é o tipo de condutor, onde 

é possível variações dos métodos de referência de acordo com os seguintes 

tipos de condutores: 

I. Condutor isolado: Possui apenas o condutor metálico e isolação. 

II. Condutor unipolar: Possui o condutor, isolação em uma camada 

de revestimento para proteção mecânica. 

III. Condutor multipolar: Possui sob a mesma cobertura de proteção 

dois ou mais condutores isolados. 

Os condutores acima citados podem ser representados pela Figura 2. 
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Figura 2: Tipos de condutores [13]. 

Os métodos de referência são os métodos de instalação, para os quais a 

capacidade de condução de corrente foi determinada por ensaio ou por cálculo. 

São eles:  

 A1: condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido em 

parede termicamente isolante; 

 A2: cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede 

termicamente isolante; 

 B1: condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre parede 

de madeira; 

 B2: cabo multipolar em eletroduto de seção circular sobre parede de 

madeira; 

 C: cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede de madeira; 

 D: cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo; 

 E: cabo multipolar ao ar livre; 

 F: cabos unipolares justapostos (na horizontal, na vertical ou em trifólio) 

ao ar livre; 

 G: cabos unipolares espaçados ao ar livre [3]. 

As tabelas presentes nos ANEXO A ao ANEXO D fornecem as 

capacidades de condução de corrente para os métodos de referência A1, A2, 

B1, B2, C, D, E, F e G descritos acima, onde são aplicáveis a diversos tipos de 

linhas. 
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Caso um determinado circuito apresentar, ao longo de seus diversos 

trechos, mais de um modo de instalação, deve-se considerar, para efeito de 

dimensionamento, aquela que apresenta a condição mais desfavorável de 

troca térmica com o meio ambiente. 

É necessário realizar as correções na corrente de projeto quando se 

procura as seções de condutores nas tabelas dos Anexos A ao D, então utiliza-

se três fatores de correção: 

O fator 𝐹1 (Anexo J) é responsável pela correção das temperaturas 

quando elas são diferentes aos valores padronizados, que são 30ºC para 

linhas não subterrâneas e de 20ºC (temperatura do solo) para linhas 

subterrâneas [3].  

Para o fator 𝐹2, este é encarregado de aplicar correções aos condutores 

agrupados em feixe (em linhas abertas ou fechadas) e a condutores agrupados 

num mesmo plano, em camada única [3]. 

Por fim, 𝐹3, que de acordo com o item 6.2.5.6 da ABNT NBR 5410/2004 

[3], que informa que para circuitos que utilizam menos de três fases deve-se 

empregar o fator de correção igual a 1.  

 

2.3.2.3 Queda de tensão 

Os limites de queda de tensão estabelecidos na norma [3] estão 

descritos a seguir: 

 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador 

MT/BT, no caso de transformador de propriedade da(s) unidade(s) 

consumidora(s); 

 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador 

MT/BT da empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de 

entrega for aí localizado; 

 5%, calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto 

de entrega com fornecimento em tensão secundária de distribuição; 
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 7%, calculados a partir dos terminais de saída do gerador, no caso de 

grupo gerador próprio [3]. 

A Figura 3 que mostra a representação dos limites de queda de tensão 

referente a qualquer ponto de utilização, dados em relação ao valor da 

tensão nominal da instalação. 

 

Figura 3 - Representação dos limites de queda de tensão [6]. 

Onde: 

QG é o quadro geral de distribuição de circuitos; 

QT é o quadro terminal de distribuição de circuitos. 

Além disso, de acordo com a ABNT NBR 5410/2004 [3], quando as 

linhas elétricas principais da instalação tiverem um comprimento superior a 1 

km, as quedas de tensão podem ser aumentadas de 0,005% por metro de linha 

superior a 100m, sem que, no entanto, essa suplementação seja superior a 

0,5% [6]. 

Neste trabalho foi necessária a determinação da queda de tensão nos 

circuitos terminais, entre o quadro de distribuição de circuitos e a carga. Para 

tal, será fundamental a identificação de alguns parâmetros da instalação e 

componentes, tais como o tipo de isolação do condutor, o método de instalação 

empregado, o material do eletroduto, quantidade de fases que envolve o 

circuito (monofásico, bifásico ou trifásico), a tensão do circuito, a corrente do 
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circuito (projetada), a carga instalada nesse circuito, o fator de potência, o 

comprimento do circuito e a escolha do condutor. 

A tabela contida no ANEXO F, que apresenta a queda de tensão em 

V/A.km, também chamada de queda de tensão unitária, foi obtida a partir dos 

parâmetros elétricos dos cabos (resistência em corrente alternada e reatância 

indutiva) e divulgada pelo fabricante, considerando as diferentes maneiras de 

instalar e os fatores de potência 0,80 e 0,92. O motivo da utilização desses dois 

fatores de potência é que FP=0,80 é o mais utilizado no dimensionamento de 

circuitos, e que o valor 0,92 é para casos específicos, atendendo a Portaria do 

DNAEE nº 1569/93. 

Para a execução desse trabalho, impôs se que o projetista escolhesse o 

fator de potência desejado, dessa forma o cálculo da queda de tensão unitária 

é feita baseada na impedância do cabo, dando assim a liberdade necessária 

para que se consiga adicionar cargas de fator de potência diferentes dos mais 

utilizados (FP=0,80 e 0,92). 

O cálculo da queda de tensão a partir de uma seção do condutor 

conhecida em percentual pode ser obtido a partir da seguinte equação: 

∆V =
∆Vpu ∗ L ∗ I ∗ 100

V
                                                   (5) 

Onde:  

∆𝑉(%) é a queda de tensão em percentual [%]; 

∆𝑉𝑝𝑢 é a queda de tensão unitária [𝑉 𝐴. 𝐾𝑚⁄ ]; 

𝐿 é duas vezes a distância da carga [Km]; 

𝐼 é a corrente de projeto [A]; 

𝑉 é a tensão nominal da linha [V]. 
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2.3.2.4 Sobrecarga 

Esta subseção de [3], trata do dimensionamento de dispositivos de 

proteção contra sobrecarga, como disjuntores, que devem satisfazer às 

prescrições da subseção 5.3.4 da norma [3]. 

Para que a proteção dos condutores contra sobrecargas fique 

assegurada, as características de atuação do dispositivo destinado a provê-la 

devem ser tais que:  

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧                                                               (6) 

𝐼2 ≤ 1,45 ∗ 𝐼𝑧                                                              (7) 

Onde:  

IB   é a corrente de projeto do circuito;  

Iz é a capacidade de condução de corrente dos condutores, nas 

condições previstas para sua instalação;  

In é a corrente nominal do dispositivo de proteção (ou corrente de ajuste, 

para dispositivos ajustáveis), nas condições previstas para sua instalação; 

I2 é a corrente convencional de atuação, para disjuntores, ou corrente 

convencional de fusão, para fusíveis. [3] 

As Equações (6) e (7), inclusas na norma ABNT NBR 5410/2004 [3], 

será amplamente utilizada quando houver a necessidade de se encontrar um 

dispositivo de proteção para dado circuito no programa computacional. 
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2.3.2.5 Curto-circuito 

As correntes de curto-circuito presumidas devem ser determinadas em 

todos os pontos da instalação julgados necessários. Essa determinação pode 

ser efetuada por cálculo ou por medição [3]. 

Todo dispositivo destinado a prover proteção contra curtos-circuitos deve 

atender às condições especificadas abaixo: 

 A capacidade de interrupção do dispositivo deve ser no mínimo 

igual à corrente de curto-circuito presumida no ponto onde for 

instalado. Só se admite um dispositivo com capacidade de 

interrupção inferior se houver, a montante, outro dispositivo com a 

capacidade de interrupção necessária; neste caso, as 

características dos dois dispositivos devem ser coordenadas de 

tal forma que a energia que eles deixam passar não seja superior 

à que podem suportar, sem danos, o dispositivo situado a jusante 

e as linhas por eles protegidas [3]. 

 A integral de Joule (Energia) que o dispositivo deixa passar deve 

ser inferior ou igual à integral de Joule necessária para aquecer o 

condutor desde a temperatura máxima para serviço contínuo até 

a temperatura limite de curto-circuito, o que pode ser indicado 

pela seguinte expressão: 

 

∫ 𝑖2. 𝑑𝑡 ≤  𝑘2𝑆2
𝑡

0

                                                            (8) 

Onde: 

∫ 𝑖2. 𝑑𝑡
𝑡

0
  é a integral de Joule (energia) que o dispositivo de 

proteção deixa passar, em ampères quadrados-segundo; 

𝑘2𝑆2 é a integral de Joule (energia) capaz de elevar a 

temperatura do condutor desde a temperatura máxima para 

serviço contínuo até a temperatura de curto-circuito, supondo-se 

aquecimento adiabático. O valor de k é indicado na tabela 30 

(Anexo L) e S é a seção do condutor, em milímetros quadrados 

[3]. 
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2.4 ABNT NBR 15920 

Como visto, a norma ABNT NBR 5410/2004 [3] comtempla de forma 

geral o dimensionamento de condutores elétricos, sem levar em conta as 

possíveis perdas por efeito Joule no cabo. Então a norma NBR 15920 passa a 

tratar esse tipo de perda, tornando assim o dimensionamento do circuito mais 

econômico.  

Para combinar os custos de compra e instalação com os custos de 

perdas de energia que surgem durante a vida econômica de um cabo, é 

necessário expressá-los em valores econômicos comparáveis, que são os 

valores que se referem ao mesmo ponto no tempo. É conveniente usar a data 

de compra da instalação como este ponto e referi-lo como “presente”. Os 

custos “futuros” das perdas de energia são então convertidos ao seu 

equivalente “valor presente”. Isto é feito pelo processo de amortização, e a de 

taxa de amortização está ligada ao custo do dinheiro [9]. 

Nas prescrições da referida norma, a inflação foi omitida considerando 

que afetará tanto o custo do dinheiro como o custo da energia. Se estes itens 

forem considerados para o mesmo período de tempo e o efeito da inflação for 

aproximadamente o mesmo para ambos, a escolha de uma seção econômica 

pode ser feita satisfatoriamente sem introduzir a complicação adicional da 

inflação [9]. 

Para calcular o valor presente do custo das perdas é necessário 

escolher valores apropriados ao futuro desenvolvimento da carga, aumentos 

anuais do preço do kWh e uma taxa de desconto anual pela vida econômica do 

cabo que poderia ser de 25 anos ou mais [9]. 

As equações propostas na norma são diretas, mas em sua aplicação 

deve ser dada a devida consideração à hipótese de que os parâmetros 

financeiros assumidos permanecerão inalterados durante a vida econômica do 

cabo [9]. 
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Na ABNT NBR 15920/2011 [2], há duas abordagens para o cálculo da 

seção econômica, baseadas nos mesmos conceitos financeiros. A primeira, na 

qual uma série de seções de condutores está sendo considerada, é calcular 

uma gama de correntes econômicas para cada uma das seções de condutor 

previstas para as condições de instalação específica e então selecionar aquela 

seção cuja faixa contém o valor requerido para a carga. Esta abordagem é 

apropriada quando várias instalações semelhantes estão sendo consideradas. 

A segunda abordagem, que pode ser mais satisfatória quando uma única 

instalação está envolvida, é calcular a área da seção transversal ótima para a 

carga exigida e então selecionar a seção nominal do condutor mais próximo. [9] 

Para a execução deste trabalho será utilizada a segunda abordagem 

citada acima, onde se utiliza a Eq. (9) para o cálculo da seção econômica. 

Com o propósito de diminuir a quantidade de variáveis em um cálculo 

único, a norma em questão inseriu variáveis de quantidades auxiliares na Eq. 

(9), então é necessário calculá-los antes de encontrar a seção econômica do 

condutor. 

𝑆𝑒𝑐 = 1000. (
𝐼𝑚𝑎𝑥
2 . 𝐹. ρ20. 𝐵. [1 + α20(θ𝑚 − 20)]

𝐴
)

0.5

                       (9) 

Onde se tem:  

Sec = Seção econômica do condutor [mm2]; 

Imax = Corrente de projeto máxima prevista para o circuito no primeiro 

ano, [A]; 

F = Quantidade auxiliar; 

ρ20 = Resistividade elétrica do material condutor a 20°C [Ω.m]; 

B = Quantidade auxiliar; 

α20 = Coeficiente de temperatura para a resistência do condutor a 20ºC 

[K-1]; 

θm = Temperatura média de operação do condutor [ºC]; 

A = Componente variável do custo por unidade de comprimento 

conforme seção do condutor [$/m.mm2]. 
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A variável auxiliar F tem como objetivo expressar o custo da energia ao 

longo da vida do sistema e pode ser expressa pela Eq. (10). 

𝐹 = 𝑁𝑃. 𝑁𝐶 . (𝑇. 𝑃 + 𝐷).
𝑄

(1 + 𝑖 100⁄ )
                                               (10) 

Onde: 

Np = número de condutores de fase por circuito; 

Nc = número de circuitos que levam o mesmo tipo e valor de carga; 

T = tempo de operação com perda Joule máxima [h/ano]; 

P = custo de um watt-hora no nível da tensão pertinente [$/W.h]; 

D = variação anual da demanda [$/W.ano]; 

Q = quantidade auxiliar; 

i = taxa de capitalização para cálculo do valor presente [%]. 

No cálculo 𝑩, tem-se que tal auxiliar assume as perdas for efeito de 

proximidade e pelicular, assim como as perdas na cobertura e armação, para 

sistema de baixa tensão assume-se este fator 𝑩 = 1. 

𝐵 = (1 + 𝑦𝑃 + 𝑦𝑆). (1 + λ1 + λ2)                                                (11) 

Onde: 

yp = fator de proximidade, conforme IEC 60287-1-1; 

ys = fator devido ao efeito pelicular, conforme IEC 60287-1-1; 

λ1 = fator de perda da cobertura, conforme IEC 60287-1-1; 

λ2 = fator de perda da armação, conforme IEC 60287-1-1. 

A variável auxiliar r tem o objetivo de expressar os diferentes valores de 

carga, preço e capitalização dos componentes do circuito em um período. Para 

o cálculo de r, tem-se: 

r =
(1 +

a

100
)
2

. (1 +
b

100
)
2

(1 +
i

100
)

                                                         (12) 
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Onde: 

a = aumento anual da carga.[%] 

b = aumento anual do custo da energia, sem incluir efeitos da 

inflação.[%] 

i = Taxa de capitalização para cálculo do valor presente. [%] 

Para utilizar a mesma variação de carga, preço e capitalização da Eq. 

(12) em um determinado período de tempo, tem-se a Eq. (13), responsável 

pelo cálculo do auxiliar 𝑸. 

𝑄 = ∑(𝑟𝑛−1)

𝑁

𝑛=1

=
1 − 𝑟𝑁

1 − 𝑟
                                                            (13) 

Onde:  

r = quantidade auxiliar; 

N = período coberto pelo cálculo financeiro, também referido como “vida 

econômica” [ano]. 

 

Contudo, há observações a serem feitas: 

 Como a seção econômica é o resultado que se espera obter da Eq. (10) 

e as grandezas yp, ys, λ1 e λ2 (que fazem parte do cálculo) dependem da 

seção do condutor, é necessário então fazer uma primeira suposição 

sobre a seção econômica provável do cabo para que valores razoáveis 

das grandezas  mencionadas possam ser calculados. Podendo ser 

necessário recalcular, se a seção econômica for muito diferente. No 

entanto, para efeito da determinação da seção econômica, de um modo 

geral, essas grandezas podem ser desprezadas para cabos de baixa 

tensão (≤ 1 kV) e cabos de média tensão (≤ 36,2 kV) [9]. 

 É pouco provável que Sec calculada pela Eq. (6) seja exatamente igual a 

uma seção nominal padronizada (... 16; 25; 35; 50...mm2). Sendo assim, 

o custo deverá ser calculado para as seções nominais padronizadas 

maiores e menores adjacentes e escolhida a mais econômica [9]. 
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 As perdas dielétricas que ocorrem em certos tipos de cabos, 

particularmente de alta tensão (> 36,2 kV), podem ser significativas e 

devem ser consideradas quando se faz a seleção da seção econômica 

do condutor. As perdas no dielétrico são calculadas usando-se as 

equações fornecidas pela IEC 60287-1-1. No entanto, para efeito da 

determinação da seção econômica, de um modo geral, essas grandezas 

podem ser desprezadas para cabos de baixa tensão (≤ 1 kV) e cabos de 

média tensão (≤ 36,2 kV) [9]. 

 Na aplicação da Eq. (9) é preciso conhecer o valor de θm. A ABNT NBR 

15920/2011 [2] oferece uma fórmula simples para fazer uma estimativa 

da temperatura de operação baseada em cálculos típicos, onde a 

elevação da temperatura operacional média de um condutor de seção 

econômica, durante sua vida econômica, fica na região de um terço da 

elevação que ocorreria para sua máxima capacidade térmica nominal 

permissível. Esta aproximação pode resultar em erros na seção do 

condutor e nos custos totais que não são maiores do que, 

aproximadamente, 2%. Porém, podem acontecer erros maiores onde a 

combinação do custo de instalação, do custo de perdas e do 

crescimento da carga leva a temperatura do condutor, durante os anos 

finais do período econômico, ao máximo valor permissível. Se, para 

casos particulares, for desejada maior precisão, pode-se utilizar o 

método de cálculo indicado no Anexo B da ABNT NBR 15920 [9]. 

 Para obter a temperatura de operação baseada em observações de 

cálculos típicos de elevação de temperatura, a variável θm pode ser 

representada através da Eq. (14). 

θ𝑚 =
θ − θ𝑎

3
+ θ𝑎                                                                     (14) 
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Onde: 

θm= temperatura média de operação do condutor [ºC] ; 

3 = Fator obtido empiricamente; 

θ = temperatura máxima nominal do condutor para o tipo de cabo 

considerado [ºC]; 

θa = temperatura ambiente média [ºC]. 

 

 Na aplicação da Eq. (9) é preciso conhecer o valor de A. Para tanto, 

deve-se considerar o custo total de instalação de um condutor, que inclui 

o custo do próprio cabo, das suas terminações, dos elementos de linha 

elétrica (eletroduto, eletrocalha, bandeja, etc.) e da mão de obra de 

montagem. Considerando-se que os custos dos cabos variam conforme 

seu tipo (tipo de material condutor, tipo de isolação, tensão nominal, 

etc.), que os custos das linhas elétricas dependem da maneira de 

instalar escolhida e a mão de obra varia conforme o tipo de cabo e linha 

elétrica a serem instalados, é necessário que sejam preparadas tabelas 

de custos totais de instalação que considerem essas alternativas [9]. 

A Tabela 4 mostra os resultados dos cálculos para a componente 

variável do custo por unidade de comprimento conforme seção do 

condutor, medida em $/m.mm2. Utilizou-se a média entre os valores de 

A para cada seção de condutor para encontrar um A médio, a partir de 

então será utilizado essa média para o cálculo da seção de condutor. O 

exemplo da Tabela 4 foi criado com valores de cabo e custo de 

instalações do ano de 2008, tais preços já não condizem com a atual 

realidade, dessa forma o valor da componente variável não é o mesmo 

utilizado na data de realização deste trabalho, para este foi utilizado os 

valores contidos na tabela do anexo K. 
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Tabela 4: Determinação da Componente Variável do Custo por Unidade de Comprimento 

(A) [9]. 

 

 

2.5 Aspectos econômicos 

Algumas atribuições econômicas devem ser feitas aos condutores. 

Primeiramente, para o custo de aquisição dos cabos e suas instalações 

designa-se custo inicial - 𝐂𝐈, pois será pago no início da construção do circuito. 

Calculando-se a energia dissipada no condutor através da Eq. (1) em um 

tempo definido por ∆t, tido como o tempo de vida útil. 

 Outra parcela é o custo da energia perdida durante a vida do circuito 

(chamada de energia operacional - 𝐂𝐉) em kWh nesse circuito através da 

multiplicação desse fator com o custo da energia elétrica em R$/kWh. Deve-se 

observar que o cálculo de 𝐂𝐉 é feito para o custo atual da energia elétrica, pois 

só assim podem-se somar os dois custos. Por fim, é possível encontra o custo 

total do sistema na Eq. (15). 

Custo Total = CT = CI + CJ                                          (15) 
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Onde: 

CI = Custo inicial de um comprimento de cabo instalado [$]; 

CJ = Custo operacional equivalente na data em que a instalação foi 

adquirida, ou seja, o valor presente, das perdas Joule durante a vida 

considerada [$]. 

A Figura 4 está representando o gráfico onde deixa clara a teoria 

envolvida no dimensionamento econômico através das curvas CI, CJ e CT. 

 

Figura 4 - Custo Inicial, Custo Operacional e Custo Total dos cabos em função da seção 
nominal. 

A curva Custo Total é obtida através da soma ponto a ponto dos custos 

inicial e operacional. O ponto ótimo esta localizado onde a curva de custo total 

é mínima, fornecendo-se a seção econômica quando esse ponto é projetado 

para o eixo da seção do condutor. De acordo com a ABNT NBR 15920/2011 

[2], o custo total pode ser representado pela Eq. (16). 

𝐶𝑇 = 𝐶𝐼 + 𝐼𝑚𝑎𝑥
2 . 𝑅. ℓ. 𝐹                                                    (16) 
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Onde: 

Imax = Carga máxima no cabo durante o primeiro ano [A]; 

𝓵 = Comprimento do cabo [m]; 

F = Quantidade auxiliar F, calculado pela Eq. (10); 

R = Resistência em corrente alternada aparente do condutor por unidade 

de comprimento, levando em conta os efeitos pelicular e de proximidade 

(yp, ys) e as perdas em blindagens metálicas e armações (λ1 e λ2) [Ω/m]. 

Para o cálculo de 𝐂𝐉, é necessário encontrar a resistência em função da 

seção padronizada, ou seja, as seções de condutor adotadas para o critério 

econômico. Então, pode-se encontrar esse valor através da Eq. (17). 

𝑅(𝑆) =
⍴20. 𝐵 . [1 + α20. ( θ𝑚 − 20)]

𝑆
. 106                               (17) 

Onde: 

ρ20 = Resistividade elétrica do material condutor a 20°C [Ω.m]; 

B = Quantidade auxiliar; 

α20 = Coeficiente de temperatura para a resistência do condutor a 20ºC 

[K-1]; 

θm = Temperatura média de operação do condutor [ºC]; 

S = Seção padronizada. 

 

2.6 Aspectos ambientais 

A economia global atual foi formada por forças de mercado e não por 

princípios de ecologia. Infelizmente, ao deixar de refletir os custos totais dos 

bens e serviços, o mercado presta informações enganosas aos tomadores de 

decisões econômicas, em todos os níveis. Isso criou uma economia distorcida, 

fora de sincronia com os ecossistemas da Terra, uma economia que está 

destruindo seus sistemas naturais de suporte [1]. 

Uma maneira de se calcular o tipo de agressão é através da emissão de 

gás CO2, a sistemática de cálculo dos fatores de emissão de CO2 foi 

desenvolvida em cooperação entre o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 
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e o Ministério de Minas e Energia (MME), aprovada pelo Conselho Executivo 

do MDL, em Bonn, Alemanha [9]. 

Com base no processo de perda de energia no condutor, é notável que 

essa energia esteja ligada a alguma forma de produção, assim pode associa-la 

a emissão de CO2 (gás do efeito estufa). Então, o processo de alimentação de 

uma carga envolve a produção do gás nas duas etapas, transporte e 

alimentação. A emissão de gás CO2 no transporte é mais significativa. 

Sabendo então que no aumento da seção do condutor diminui-se a 

perda por efeito Joule, então se pode concluir que o ganho ambiental com esse 

tipo de processo é significativo.  

 Ao substituir o dimensionamento proposto pela ABNT NBR 5410/2004 

[3], menor seção de condutor, pelo método de dimensionamento econômico da 

ABNT NBR 15920/2011 [2], pode-se calcular a variação de emissão do gás 

pela Eq. (18), sabendo assim a redução de emissão de CO2. 

𝑍1 = 𝑁[𝑁𝑃. 𝑁𝐶 . 𝐼2. (𝑅1 − 𝑅2). 10−3. 𝑇. ℓ. 𝐾1]   (18) 

Onde: 

Z1 = quantidade anual de redução de emissões de CO2 [kg-CO2]; 

Np = número de condutores de fase por circuito; 

Nc = número de circuitos que levam o mesmo tipo e valor de carga; 

I = corrente de projeto [A]; 

𝓵 = comprimento do cabo [km]; 

R1 = resistência do condutor por unidade de comprimento dimensionado 

pelo critério técnico, [Ω/km] – calculada conforme Eq. (13); 

R2 = resistência do condutor por unidade de comprimento dimensionado 

pelo critério econômico, [Ω/km] – calculada conforme Eq. (13); 

T = tempo de operação por ano [h/ano]; 

K1 = emissões de CO2 no momento da geração por unidade de energia 

elétrica, [kg-CO2/kWh]. 
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O valor de K1 varia conforme a característica da matriz energética de 

cada país, sendo maior nos casos onde fontes primárias de energia são mais 

poluentes (combustíveis fósseis) e menor onde as fontes primárias são mais 

limpas e renováveis (hidráulica, solar, eólica, etc.). No caso do Brasil, dados de 

2006 indicam um valor de K1 = 0,081 kg-CO2/kWh [8]. 

 Deve-se levar em consideração o aumento da emissão de CO2 na 

fabricação do condutor, pois ao utilizar um cabo de seção maior, o consumidor 

estará utilizando mais material, consequentemente agregando mais emissão de 

CO2 na produção. A maior parte da emissão de CO2 na produção do material 

está associada à produção do cobre, desde sua extração até o produto final 

acabado. 

 Pode-se calcular o aumento anual das emissões de CO2, que é dado 

pela seguinte equação: 

𝑍2 = 𝑁𝑃. [(𝑊2 − 𝑊1). ℓ. 𝐾2]    (19) 

Onde: 

Z2 = quantidade anual de aumento de emissões de CO2 [kg-CO2]; 

W1 = peso do condutor por unidade de comprimento dimensionado pelo 

critério técnico [kg/km] – Tabela 3; 

W2 = peso do condutor por unidade de comprimento dimensionado pelo 

critério econômico [kg/km] – Tabela 3; 

l = comprimento do cabo [km]; 

K2 = emissões de CO2 no momento da produção do cobre por quilo de 

cobre [kg-CO 2/kg-Cu]. 

Este valor varia conforme a característica da matriz energética de cada 

país e do processo de extração e fabricação do metal, sendo maior nos casos 

onde fontes primárias de energia são mais poluentes (combustíveis fósseis) e 

menor onde as fontes primárias são mais limpas e renováveis (hidráulica, solar, 

eólica, etc.). No caso do Brasil, onde a maioria do cobre utilizado nos 

condutores elétricos é importada do Chile, recomenda-se utilizar K2 = 4,09 kg-

CO2/kg-Cu, que é aquele correspondente à produção do catodo de cobre 

eletrolítico realizado naquele país. [8] 
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Tabela 5 - Peso dos cabos de cobre [12]. 

 

Após o calculo de Z1 e Z2, pode-se calcular o ganho ambiental atrás da 

diferença Z1 - Z2. Se o valor da diferença for maior que zero temos que é viável 

no ponto de vista ambiental o uso do dimensionamento econômico quando 

comparado ao modo técnico de dimensionamento. 
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3 PROGRAMA COMPUTACIONAL 

O objetivo deste trabalho, a princípio, era desenvolver uma planilha 

automatizada capaz de realizar os cálculos de dimensionamento de condutores 

em baixa tensão, o início o trabalho mostrou-se satisfatório, uma vez que seria 

fácil trabalhar com a planilha e suas fórmulas embutidas em células. Porém, o 

programa computacional, até então uma planilha, atingiu complexidade mais 

elevada e assim foi necessário procurar alternativas mais avançadas para o 

término do mesmo. 

Iniciou-se então a ideia de melhoria e também implementação do 

dimensionamento econômico de condutores, tornando então possível a 

utilização do programa computacional como trabalho acadêmico. 

Ao fim deste trabalho, o programa computacional, já com interface 

gráfica desenvolvida, possui as características e funções que serão mostradas 

nas seções a seguir. 

 

3.1 Requisitos do Programa 

Para que o programa seja executado em uma máquina deve-se ter 

instalado o sistema operacional Microsoft Windows juntamente com o editor de 

planilhas Excel, mesmo não tendo acesso direto ao editor, o programa 

computacional usa o a plataforma para armazenamento do banco de dados e a 

execução do script. Além disso, o sistema operacional deve ser devidamente 

atualizado, pois as ferramentas utilizadas na criação deste trabalho é fornecida 

pela atualização do pacote .NET FRAMEWORK, a partir da versão 4.0. 

  



   

 

40 

 

3.2 Desenvolvimento do Programa 

Como mencionado na metodologia deste trabalho, utilizou-se a 

linguagem de programação Visual Basic e a plataforma Excel como banco de 

dados.1  

O programa possui a tela inicial conforme ilustrada na Figura 5, é 

possível verificar que há botões do tipo rolagem na aba superior do programa. 

O botão PROJETO e OPÇÔES possuem as configurações exibidas na Figura 6 

e Figura 7, respectivamente. 

 

Figura 5 - Tela de apresentação dos circuitos adicionados. 

 

                                            
1 Todo o script desenvolvido pode ser disponibilizado de forma gratuita junto com o 
programa computacional, caso seja necessário, solicite-os através do email 
marlonmini90@gmail.com 

mailto:marlonmini90@gmail.com
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Figura 6 – Subitens da aba PROJETO 

 

O programa torna possível através da aba PROJETO, iniciar um novo 

projeto em branco com botão PROJETO>NOVO e salvar o projeto existente no 

local desejado pelo operador através dos botões PROJETO>SALVAR e 

PROJETO>SALVAR COMO... Em caso de necessidade de abertura de um 

projeto previamente salvo, utiliza-se então o botão PROJETO>ABRIR, 

carregando assim os dados de um projeto no programa. Para fechar a janela e 

encerrar o programa usa-se o botão PROJETO>FECHAR. 

 

Figura 7 - Subitens da aba OPÇÕES 

 

Para a aba OPÇÕES (Figura 7), colocou-se o botão para inserção dos 

dados do projetista OPÇÕES>DADOS DE PROJETO, onde o click iniciará a 

tela apresentada na Figura 9, responsável por colher os dados do projeto. 

Estes dados não são necessários para o prosseguimento do mesmo, porém é 

impresso no relatório de saída do programa. O botão 

OPÇÕES>DESENVOLVEDOR inicia a tela de autenticação apresentada na 
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Figura 8, que após o uso da senha padrão 9999, torna visível o Excel com os 

dados das normas utilizadas no programa. Por fim, o caminho 

EXCEL>DESENVOLVEDOR>VISUAL BASIC onde se encontra o ambiente de 

programação e seu conteúdo. 

 

Figura 8 - Dados de Projeto  

 

 

Figura 9 - Tela de autenticação 

 

A parte inferior da tela inicia (Figura 5) é dotada dos seguintes botões, 

EXCLUIR, onde é possível remover um circuito inteiro se o mesmo for 

selecionado nos circuitos contidos na lista de fundo na aplicação. O botão 

INSERIR inicia a tela de adição de novo circuito (Figura 10), sendo esta tela 

apropriada para fornecer os dados de entrada do programa, necessários para 

os devidos cálculos. Por ultimo, o botão EDITAR é responsável por editar 

algum circuito previamente calculado e selecionado, dessa forma, o programa 
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abrirá a mesma tela da Figura 10, porém já com os dados carregados e prontos 

para serem modificados. 

Figura 10 - Tela de inserção de circuito 

 

A tela após o clique de INSERIR ou EDITAR possue cinco abas. A 

primeira, INCLUIR>DADOS, é a responsável por receber os dados de NOME 

DO CIRCUITO. Nessa é possível dar nome ao circuito a ser adicionado ou 

editado, os botões de opções do nível de tensão está demostrado em 

QUANTIDADE DE FASES, sendo necessário marcar a quantidade de fases 

usadas no circuito em questão. Na parte inferior da tela podem-se incluir 

cargas no circuito, preenchendo os dados da carga, sendo eles DESCRIÇÃO, 

POTÊNCIA e QUANTIDADE e clicando em INCLUIR>”>>”. Dessa maneira, o 

conjunto de cargas será colocado na lista ao lado, podendo ser adicionado 

mais de um conjunto de cargas. Através do botão INCLUIR>DELETAR pode-se 

deletar um conjunto de cargas já enviado para a lista. O somatório das cargas 

é informado no rótulo POTENCIA TOTAL exibido no canto direito inferior da 

tela. 
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Na aba INCLUIR>MÉTODOS DE REFERÊNCIA, mostrada na Figura 11, 

o projetista escolhe através da caixa de seleção na coluna da esquerda, o 

método a ser utilizado no projeto, o programa mostra no quadro a direita o 

esquema ilustrativo do método selecionado, facilitando assim a escolha do 

método sem consultar a norma NBR 5410. 

 

Figura 11 - Métodos de referência 

 

Na aba opções, INCLUIR>OPÇÕES, é necessário a inserção dos dados 

do condutor assim como algumas características do circuito e carga. O FATOR 

DE POTÊNCIA já foi introduzido pelo padrão de instalações elétricas de 0,8, 

porém pode ser modificado de acordo com o projetista. As opções dos botões 

de rotação são descritas abaixo: 

 MATERIAL: 

 COBRE 

 ALUMÍNIO 

 AMBIENTE: 

 LIVRE/PAREDE 

 SOLO 
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 CLASSE: 

 PVC 

 EPR 

 XLPE 

 TEMPERATURA: 

 10 a 80 ºC 

 

 TIPO DE CABO 

 UNIPOLAR 

 MULTIPOLAR 

Também é preciso expressar a quantidade de circuitos agrupados no 

trecho mais crítico em Nº MÁXIMO DE AGRUPAMENTO. 

 

Figura 12 - Opções do condutor 

 

Para a aba queda de tensão, mostrada na Figura 12, encontramos o 

ambiente para se executar o dimensionamento do cabo a ser utilizado. Para 

isso, é necessário que insira o conjunto de cargas em INCLUIR>DADOS, que 

automaticamente será exportado para a lista à direita na Figura 13. Nos 
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campos DISTÂNCIA DA CARGA e QUANTIDADE deve-se preencher de 

acordo com a posição e o número das cargas que serão adicionadas ao longo 

do circuito, ao clicar em “<<” a carga juntamente com sua devida quantidade 

será enviada para o circuito, representado por uma árvore de distribuição, 

como mostrado no exemplo da Figura 14. Todos os cálculos de 

dimensionamento são realizados nesse momento, já sendo possível obter a 

corrente demanda do circuito, juntamente com os diâmetros técnico e 

econômico. Para o exemplo abaixo foi adicionado duas cargas teste, uma de 

1000VA a 20m (CARGA 1) e a segunda de 2000VA a 30m (CARGA 2). Para 

tal, o programa é identifica a tensão em cada ponto, assim como a queda 

máxima do circuito. Em caso de necessidade de retirar a carga da árvore basta 

selecionar o circuito na árvore, e pressionar o botão “>>”, assim a carga 

retornará a lista da direita.  

 

 Figura 13 - Queda de tensão 
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Figura 14 - Exemplo da colocação em árvore de distribuição 

 

Por fim, a aba de Dimensionamento econômico, 

INCLUIR>DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO, ilustrada na Figura 15, é 

dedicada à obtenção de dados para o dimensionamento econômico. Os dados 

sinalizados em verde já são previamente preenchidos, porém podem ser 

modificados e recalculados quando se clica em 

INCLUIR>DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO>APLICAR. 

 

Figura 15 - Dimensionamento Econômico 
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Após clicar no botão OK, em INCLUIR>OK, todos os dados de 

importância são exportados para a tela inicial, dando assim liberdade para 

inserir outros circuitos no projeto, use o botão CANCELAR, em 

INCLUIR>CANCELAR, para desistir da inserção do circuito e voltar à tela inicial 

descartando os dados do mesmo. 

3.3 Métodos de cálculo 

O script desenvolvido para este programa segue a linha de cálculo 

mostrada no fluxograma da Figura 16, linha essa adotada pela ABNT NBR 

5410/2004 [3]. Porém, o fluxograma também compreende em parte a ABNT 

NBR 15920/2011 [2], sinalizada em quadros verdes.  

Através dos dados de potência da carga e tensão se encontra a corrente 

do circuito. As variáveis do ambiente e cabos são usadas para encontrar os 

fatores de correção da corrente, corrigindo-a para buscar na tebela de 

capacidade de condução de corrente a seção de cabo ideal. Com esse cabo, 

faz-se então o cálculo de queda de tensão, e aumenta-se a seção do condutor 

sempre que se obter um valor de queda de tensão superior a 4%. Feito tal 

processo inicia-se o cálculo da seção de condutor pelo método econômico, 

também ilustrado na Figura 16. 
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∆𝑉 > 4%  

∆𝑉 < 4%  

𝑛º𝐹𝐴𝑆𝐸𝑆 

𝐼 

𝐼𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐺𝐼𝐷𝑂 

∑𝑃 

𝑉 

𝐹1 

𝐹3 

𝐹2 

∅𝑇É𝐶𝑁𝐼𝐶𝑂 

𝑍𝐿𝐼𝑁𝐻𝐴 

𝑉𝑃𝑂𝑁𝑇𝑂 ∆𝑉𝑀Á𝑋𝐼𝑀𝑂 

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒  

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎çã𝑜 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

∅𝐸𝐶𝑂𝑁Ô𝑀𝐼𝐶𝑂 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 

𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑛º𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐼𝑇𝑂𝑆 𝐴𝐺𝑅𝑈𝑃𝐴𝐷𝑂𝑆 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 

 

Figura 16 - Fluxograma do cálculo executado pelo programa 
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O fluxograma representado pela Figura  17 segue o caminho do utilizado 

pelo programa computacional na execução dos cálculos para encontrar a 

seção de condutor econômica, conforme ABNT NBR 15920/2011. Para o 

dimensionamento econômico, a norma impôs a criação de algumas variáveis 

auxiliares, cujas funções e seus devidos cálculos estão demostrados na seção 

2.4. Por fim, para a obtenção do diâmetro do condutor pelo método econômico 

necessita-se da corrente que alimenta as cargas e o custo dos cabos e mão de 

obra. 

∅𝐸𝐶𝑂𝑁Ô𝑀𝐼𝐶𝑂 

Custo por unidade de 

comprimento de cabo 

𝐴𝑈𝑋𝐼𝐿𝐼𝐴𝑅 𝑟 

𝐴𝑈𝑋𝐼𝐿𝐼𝐴𝑅 𝑄 

𝐴𝑈𝑋𝐼𝐿𝐼𝐴𝑅 𝐵

 

𝐴𝑈𝑋𝐼𝐿𝐼𝐴𝑅 𝐹

 

Aumento de carga 

Aumento do Custo da Energia 

Taxa de Capitalização 

Vida Econômica 

Nº de fases 

Tempo de Operação 

Custo do kWh 

Variação de Carga 

Efeito Pelicular 

 

Variáveis de proximidade 

 

𝐼 

Figura 17 - Fluxograma do cálculo de dimensionamento econômico 
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Levando em consideração que o programa criado só assume que as 

cargas adicionadas em um circuito estão em paralelo de forma sequencial, 

como mostra a Figura 18, o cálculo da tensão aplicada em cada carga 

adicionada no circuito, pode ser desenvolvido a partir do circuito ilustrado na 

Figura 18. As Eq. (20) a (23), baseadas na Figura 18, demostram o método 

utilizado para encontrar as tensões, estas de correntes são obtidas através da 

lei de Kirchhoff das correntes. 

 

Figura 18 - Distribuição de cargas no sistema 

 

𝑉1 − 𝑉𝑆

𝑍𝐿1

+
𝑉1 − 𝑉2

𝑍𝐿2

+
𝑉1

𝑍1

= 0                                            (20) 

 
𝑉2 − 𝑉1

𝑍𝐿2

+
𝑉2 − 𝑉3

𝑍𝐿3

+
𝑉2

𝑍2

= 0                                            (21) 

 
𝑉𝑛−1 − 𝑉𝑛−2

𝑍𝐿(𝑛−1)

+
𝑉𝑛−1 − 𝑉𝑛

𝑍𝐿𝑛

+
𝑉𝑛−1

𝑍𝑛−1

= 0                                 (22) 

 
𝑉𝑛 − 𝑉𝑛−1

𝑍𝐿𝑛

+
𝑉𝑛
𝑍𝑛

= 0                                               (23) 

Onde: 

𝑽𝑺  é a tensão de entrada no sistema [V]; 

𝑽𝒏  é tensão no ponto n [V]; 

𝒁𝑳𝒏 é a impedância da linha no ponto n [Ω]. 

𝒁𝒏  é a impedância do conjunto de cargas no ponto n [Ω]. 
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Através das equações descritas acima, isola-se as tensões em cada 

ponto, possibilitando assim montar a equação de matriz, Eq. (24). Matrizes 

estas apresentadas pelas Eq. (25), (26) e (27), onde [MZ] foi denominado 

matriz de cargas, [MV]  matriz de tensões e [Ms] matriz de alimentação. 

 

 
 

[𝑀𝑍] ∗ [𝑀𝑉] = [𝑀𝑠]                                              (24) 

𝑀𝑍

=

[
 
 
 
 
 

𝑍𝐿2 ∗ 𝑍1 −𝑍𝐿1 ∗ 𝑍1 0
−𝑍𝐿3 ∗ 𝑍2 𝑍𝐿3 ∗ 𝑍2 + 𝑍𝐿2 ∗ 𝑍2 + 𝑍𝐿2 ∗ 𝑍𝐿3 −𝑍𝐿2 ∗ 𝑍2

0 −𝑍𝐿4 ∗ 𝑍3 𝑍𝐿4 ∗ 𝑍3 + 𝑍𝐿3 ∗ 𝑍3 + 𝑍𝐿3 ∗ 𝑍𝐿4

⋯
                        0                                                    0
                        0                                                    0
                        0                                                    0

⋮ ⋱ ⋮
0                                           0                                           0                   
0                                           0                                            0                   

⋯
𝑍𝐿𝑛 ∗ 𝑍𝑛−1 + 𝑍𝐿(𝑛−1) ∗ 𝑍𝑛−1 + 𝑍𝐿(𝑛−1) ∗ 𝑍𝐿𝑛 −𝑍𝐿(𝑛−1) ∗ 𝑍𝑛−1

−𝑍𝑛 −𝑍𝐿𝑛 + 𝑍𝑛 ]
 
 
 
 
 

 

          (25) 

 

𝑀𝑉 =

[
 
 
 
 
 

𝑉1

𝑉2

𝑉3

⋮
𝑉𝑛−1

𝑉𝑛 ]
 
 
 
 
 

                                                     (26) 

 

𝑀𝑠 =

[
 
 
 
 
 
𝑉𝑠 ∗ 𝑍𝐿2 ∗ 𝑍1

0
0
⋮
0
0 ]

 
 
 
 
 

                                          (27) 

 



 

Para a obtenção da matriz de tensões é preciso fazer as operações 

descritas nas Eq. (28), (29) e (30), dessa maneira alcançando a matriz de 

tensões. 

[𝑀𝑍]
−1

∗ [𝑀𝑍] ∗ [𝑀
𝑉
] = [𝑀𝑍]

−1
∗ [𝑀

𝑠
]                                         (28) 

[ 𝐼 ] ∗ [𝑀
𝑉
] = [𝑀𝑍]

−1
∗ [𝑀

𝑠
]                                                     (29) 

[𝑀𝑉] = [𝑀
𝑍
]
−1

∗ [𝑀𝑠]                                                          (30) 

 

A partir do momento que se encontra a matriz de tensões [𝑀𝑉], é notável 

que a corrente de início de projeto, simbolizada como 𝐼 no fluxograma da  

Figura  16 e Figura 17 será alterada, pois essa é baseada numa tensão 

nominal de entrada. 
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4 CONFRONTO COM SOFTWARE DE MESMA FUNÇÃO 

O software utilizado como base de comparação para o programa criado 

nesse trabalho foi o DCE Baixa Versão 4.0 / 2008, distribuído de forma gratuita 

pela Prysmian Cabos e Sistemas S.A. Esse possui funcionalidades 

semelhantes a do programa desenvolvido neste trabalho. O software da 

Prysmian possui a interface mostrada na Figura 19, sendo o processo de 

inserção de circuitos semelhante ao desenvolvido (Figura 20).  

 

 

Figura 19 - Interface Software DCE 4.0 

 



   

 

55 

 

 

Figura 20 - Adição de circuitos DCE 4.0 

 
 

 Para o dimensionamento econômico, os dados são obtidos a 

partir da tela ilustrada na Figura 21. As cargas do circuito a serem adicionadas 

serão dispostas na tabela da Figura 22. É importante observar que, todas as 

cargas adiciondas na tabela ilustrada na Figura 22 estão a mesma distância da 

alimentação, o que se difere do programa desenvolvido.  

 

Figura 21 - Dimensionamento econômico DCE 4.0 
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Figura 22 - Cargas DCE 4.0 

 
 

Após a inserção dos dados de circuito, o software salva o mesmo em 

uma árvore de processos contida na interface inicia. Por fim, o DCE 4.0 

possibilita ao usuário extrair o relatório do projeto clicando no botão 

CALCULAR no topo da janela, Figura 19. 
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5 ESTUDO DE CASO 

Para o estudo de caso, foram considerados dois circuitos bifásicos de 

tensão fase-fase 220 V, 60 Hz, cada um alimentando duas cargas através de 

cabos unipolares de cobre com isolação em PVC, instalados em alvenaria. Os 

dados das cargas estão descritos na Tabela 6 e os dados econômicos e 

situacionais se encontram na Tabela 7. 

Tabela 6 - Dados dos circuitos 

 

 

 

Tabela 7 - Dados econômicos e situacionais 

Queda máxima 
de tensão (%) 

Temperatura 
ambiente (°C) 

Tempo de operação 
por ano (h) 

Custo da energia 
(R$/kWh) 

4 30 4000 0,55 

Aumento anual 
de carga (%) 

Aumento anual do 
custo de energia (%) 

Taxa de 
capitalização (%) 

Vida econômica 
(anos) 

0 3 6 20 

 

 O estudo foi dividido em três etapas, onde se fez a análise dos 

resultados obtidos pelo programa computacional desenvolvido neste estudo. A 

partir dos resultados do software DCE 4.0 e das resoluções das equações 

conforme as normas NBR 5410 e NBR 15920, respectivamente. O objetivo é 

comprovar a correta execução dos cálculos quanto ao programa desenvolvido 

e também comparar com as funcionalidades do software DCE 4.0. 

 
  

Circuito 
Distância 

(m)  
Potência 

(kW) 
Fator de 
Potência  

1 
10 10 0.8 

20 5 0.8 

2 
20 2 0.8 

30 3 0.8 
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5.1 Programa Computacional 

Foram inseridos os dados das cargas no circuito de acordo com a Figura  

23, para os circuitos 1 e 2. Escolheu-se o eletroduto de acordo com o estudo 

de caso designado neste capítulo, mostrado na Figura 24. Colocaram-se os 

dados característicos dos circuitos como demostrado na Figura 25, e, após 

inserir as cargas em suas posições nos circuitos, obtiveram-se as árvores de 

tensões por pontos exibidas na Figura 26.  

 

 

 

Figura 24 - Método de instalação empregado 

 

Figura 23 - Cargas adicionadas nos circuitos 1 e 2. 
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Figura 25 - Características do circuito 

 
 

 

 

Figura 26 - Queda de tensão nos circuitos 1 e 2 

   

 

Após realizar todos os cálculos de dimensionamento, o programa solicita 

a confirmação de qual método utilizar para saída de dados (Figura  27), o 

diâmetro de condutor segundo o critério técnico [3] ou o critério econômico [2]. 

No estudo de caso, foi ecolhido a seção pelo critério econômico, como 

verificado na coluna CRITÉRIO da Figura  28, uma vez que o objetivo deste 

trabalho é analisar os cálculos e resultados do último método. 
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Figura 27 - Escolha do critério de dimensionamento 

 

 

Figura 28 - Tela principal com os dados dos circuitos armazenados 

 

Finalizando a adição de circuitos no projeto, este foi salvo e gerou o 

relatório em PDF, presente no Anexo G, este contendo todos os dados 

necessários para se comparar com o software DCE 4.0 e comprovar a correta 

execução dos cálculos junto à norma [2] e [3]. 
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5.2 Software DCE 4.0 

No software da Prysmian, inseriram-se os dados de circuito como 

indicado na Figura 29, sendo o procedimento semelhante para os circuitos 1 e 

2. 

 

Figura 29 - Dados do circuito 

 

O software possibilitou a adição de cargas, como apresentado na Figura 

30, de forma semelhante à utilizada pelo programa apresentado na seção 5.1. 

O software da Prysmian mostra a corrente dos circuitos 1 e 2, respectivamente 

(Figura 31). Na próxima etapa adotada, o software abre os campos para a 

inserção dos dados de dimensionamento econômico, podendo também 

dispensar tal critério (Figura  32). 
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Figura 30 - Adição de cargas 

 

 

Figura 31 - Cálculo de corrente do circuito 

 

 

Figura 32 - Dados de dimensionamento econômico 
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Por fim, o DCE 4.0 monta uma árvore de processos com a quantidade 

de circuitos adicionados, mostrado na Figura 33, podendo assim consultar os 

dados inseridos e até mesmo modificá-los com o auxilio dos menus. 

 

Figura 33 - Árvore dos circuitos adicionados 

 

 Assim como o programa desenvolvido neste trabalho, o software 

mostrado aqui conta com um gerador de relatórios, estes foram criados e estão 

representados no Anexo G, os dados lá salvos serão comparados com os 

outros métodos aqui empregados. 

 

5.3 Cálculos segundo a NBR 5410 e NBR 15920 

Iniciando então como o dimensionamento do critério técnico empregado 

pela norma ABNT NBR 5410/2004 [3], temos que para o cálculo da corrente 

corrigida 𝐼′ usada para a consulta na tabela de capacidade de condução de 

corrente (ANEXO A, ANEXO B, ANEXO C eANEXO D), é necessário identificar 

três fatores de correção para a corrente de projeto (𝐼), descrita na Eq. (32), são 

eles 𝐹1 encontrado no anexo , 𝐹2 encontrado no Anexo I. 

Dessa forma podemos encontrar a corrente corrigida 𝐼′ pela Eq. (28). 

𝐼 =
∑𝑃

𝑉
                                                                          (31) 

𝐼′ =
𝐼

𝐹1 ∗ 𝐹2 ∗ 𝐹3
                                                                  (32) 
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Consultando os fatores de correção, obteve-se: 
 

𝐹1 =  1  

𝐹2 =  0,8   

𝐹3 =   1 

Inicia-se então os cálculos para o diâmetro técnico do Circuito 1, onde 

obteve-se a corrente de projeto e corrigida, respectivamente. 

 

𝐼 =
10000 + 5000

220
 = 68,18 𝐴                                                (33) 

 

𝐼′ =
68,18

0,8 ∗ 1 ∗ 1
 =  85,22 𝐴                                                    (34) 

 

         Consultando a tabela de capacidade de condução de corrente, ANEXO A, 

ANEXO B, ANEXO C e ANEXO D, sabe-se que o método de instalação 

utilizado nos circuitos é do tipo B1, então para o estudo de caso proposto 

encontramos o diâmetro de condutor 25 mm2, no qual suporta uma corrente 

máxima de 101A para tais fatores. 

No cálculo do critério econômico recorrem-se as equações expostas na 

seção 2.4 deste trabalho, onde essas foram divididas em equações de 

quantidades auxiliares devidamente explicadas. Para determinação da 

componente variável 𝐴 responsável pelo custo inicial dos cabos e mão de obra, 

é necessário saber o custo dos mesmos, esses foram levantados esta 

demostrado na Tabela 8Tabela 8.  

𝑟 =
(1 +

0

100
)
2

. (1 +
3

100
)

(1 +
6

100
)

= 0,972                                 (35) 

 

𝑄 = ∑(𝑟𝑛−1)

𝑁

𝑛=1

=
1 − 0,97220

1 − 0,972
= 15,48                               (36) 

 

𝐵 = 1                                                                 (37) 
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Tabela 8 - Cálculo da componente variável A 

Diâmetro 
(mm2)  

Preço (R$/m) 
Custo + Instalação 

(R$/m) 
Variação entre cabos 

sucessivos 

1,5 1,26 11,94 - 

2,5 1,89 12,65 0,71 

4 3,05 13,90 0,83 

6 4,46 15,40 0,75 

10 7,72 18,74 0,84 

16 12,21 23,32 0,76 

25 18,96 30,16 0,76 

35 26,13 37,39 0,72 

50 38,60 49,97 0,84 

70 53,56 65,07 0,76 

95 70,84 82,52 0,70 

120 93,63 105,49 0,92 

150 117,38 129,44 0,80 

185 141,56 153,86 0,70 

240 186,83 199,51 0,83 

300 240,14 253,23 0,90 

400 274,87 288,65 0,35 

500 316,22 330,51 0,42 

630 357,58 372,41 0,32 

800 398,94 414,32 0,25 

1000 440,29 456,23 0,21 

A ($/m*mm2) 0,66777 

 

              A média da variação de preço entre cabos sucessivos foi calculada, 

obtendo assim a componente variável 𝐴=0,66777. 

𝐹 = 2 ∗ 1 ∗ (
4000h

ano
∗

0,55R$

1000Wh
+ 0) .

15,48

(1 + 6 100⁄ )
= 64,26            (38) 

θ𝑚 =
70 − 30

3
+ 30 =  43,33°𝐶                                             (39) 

 Através das equações descritas acima, obtém-se os dados necessários 

para encontrar a seção econômica, como mostra a Eq. (40). 

𝑠𝑒𝑐

= 103 ∗ (
68,182 ∗ 64,26 ∗ 18,35 ∗ 10−9 ∗ 1 ∗ [1 + 0,0068(43,33 − 20)]

0,66777
)

0.5

(40) 
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𝑠𝑒𝑐 = 97,52 mm2 

É possível que a seção encontrada não seja uma seção de condutor 

comercial, então se deve fazer o cálculo do custo total, Eq. (43) e (44), para a 

seção superior e inferior a essa, são elas 120 mm2 e 95 mm2, respectivamente. 

Para realizar os cálculos dos custos é necessário encontrar o valor da 

resistência aparente por unidade de comprimento em função do diâmetro, de 

acordo com as Eq. (41) e (42).  

 

𝑅(120) =
18,35 ∗ 10−9 ∗ 1 ∗ [1 + 0,0068(43,33 − 20)]

120
. 106 =

1,77 ∗ 10−4Ω

m
 (41) 

 

 

𝑅(95) =
18,35 ∗ 10−9 ∗ 1 ∗ [1 + 0,0068(43,33 − 20)]

95
. 106 =

2,24 ∗ 10−4Ω

m
   (42) 

 

Aplica-se então o valor dos custos total para os diâmetros superior e 

inferior.  

𝐶𝑇(120) = 20𝑚 ∗
𝑅$ 105,49

𝑚
+ 68,18𝐴2 ∗ 1,87 ∗

10−4Ω

m
∗ 20m ∗ 64,26                       

= R$ 3226,99                                                                                                                             (43)                                                                                 
 

 

𝐶𝑇(95) = 20𝑚 ∗
𝑅$82,52

𝑚
+ 68,18𝐴2 ∗ 2,36 ∗

10−4Ω

m
∗ 20m ∗ 64,26                               

= R$ 2767,59                                                                                                                              (44)   
 

Com os resultados das Eq. (43) e (44), pode-se então escolher o diâmetro 

de menor custo total, ou seja, cabo de 95 mm2. Ainda é necessário fazer o 

cálculo de tempo de retono, 𝑇𝑟, de acordo com a Eq. (45). 

𝑇𝑟 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙95𝑚𝑚 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙25𝑚𝑚

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙25𝑚𝑚 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙95𝑚𝑚
∗ 𝑁                    (45) 

 

  



   

 

67 

 

Onde: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙95𝑚𝑚 = 20𝑚 ∗
𝑅$82,52

𝑚
= 𝑅$ 1650,40                          (46) 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙95𝑚𝑚 = 68,18𝐴2 ∗ 2,36 ∗
10−4Ω

m
∗ 20m ∗ 64,26                     

= 𝑅$ 1409,93                                                                                                                             (47) 

 

𝑅(25) =
18,35 ∗ 10−9 ∗ 1 ∗ [1 + 0,0068(43,33 − 20)]

25
. 106 =

8,5 ∗ 10−4Ω

m
          (48) 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙25𝑚𝑚 = 20𝑚 ∗
𝑅$30,16

𝑚
=  𝑅$ 603,20                                  (49) 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙25𝑚𝑚 = 68,18𝐴2 ∗ 8,5 ∗
10−4Ω

m
∗ 20m ∗ 64,26

= 𝑅$ 5080,79                                                                                                 (50) 

 

𝑇𝑟 =
𝑅$1650,40 − 𝑅$603,20

𝑅$5080,79 − 𝑅$1409,93
∗ 20 𝑎𝑛𝑜𝑠 = 5,7 𝑎𝑛𝑜𝑠                    (51) 

 

O sistema passa a se tornar lucrativo depois de 5,7 anos de instalação. 

O mesmo cálculo é empregado para obter os diâmetros técnico e econômico 

dos condutores do Circuito 2, como está representado abaixo. 

𝐼 =
2000 + 3000

220
 = 22,73 𝐴                                                (52) 
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𝐼′ =
22,73 

0,8 ∗ 1 ∗ 1
 =  28,40 𝐴                                                    (53) 

          

Consultando a tabela de capacidade de condução de corrente, ANEXO 

A, ANEXO B, ANEXO C e ANEXO D, sabe-se que o método de instalação 

utilizado nos circuitos é do tipo B1, então para o estudo de caso proposto 

encontramos o diâmetro de condutor 4 mm2, no qual suporta uma corrente 

máxima de 32 A para tais fatores. Os cálculos envolvendo as variáveis 

𝑟, 𝑄 , 𝐵, 𝐹 𝑒 θ𝑚  tem os mesmos valores que os obtidos para o Circuito 1, pois os 

fatores ambientais e situacionais envonvendo os circuitos são idênticos. Então 

temos:  

𝑠𝑒𝑐 = 103 ∗ (
22,732 ∗ 64,26 ∗ 18,35 ∗ 10−9 ∗ 1 ∗ [1 + 0,0068(43,33 − 20)]

0,66777
)

0.5

(54) 

 

𝑠𝑒𝑐 = 32,51 

 

A seção superior comercial é 35 mm2 e a inferior 25 mm2. Para realizar o 

cálculo dos custos é necessário encontrar o valor da resistência em função do 

diâmetro comercial e ainda da seção obtida pelo dimensionamento técnico [3], 

Eq. (55), (56) e (57), respectivamente.  

 

𝑅(35) =
18,35 ∗ 10−9 ∗ 1 ∗ [1 + 0,0068(52,33 − 20)]

35
. 106 = 6,4 ∗ 10−4        (55) 

 
 

 

𝑅(25) =
18,35 ∗ 10−9 ∗ 1 ∗ [1 + 0,0068(52,33 − 20)]

25
. 106 = 8,5 ∗ 10−4        (56) 

 
 

𝑅(4) =
18,35 ∗ 10−9 ∗ 1 ∗ [1 + 0,0068(52,33 − 20)]

4
. 106 = 53,15 ∗ 10−4      (57) 
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Aplica-se então o valor dos custos total para os diâmetros superior e 

inferior.  

 

𝐶𝑇(35) = 30𝑚 ∗
𝑅$37,39

𝑚
+ 22,732 ∗ 6,4 ∗ 10−4 ∗ 30m ∗ 64,26 = R$ 1751 (58) 

 

 

𝐶𝑇(25) = 30𝑚 ∗
𝑅$30,16

𝑚
+ 22,732 ∗ 8,5 ∗ 10−4 ∗ 30m ∗ 64,26 = R$ 1755 (59) 

 
 

 

Com os resultados obtidos acima se escolhe o diâmetro 35 mm2 para o 

critério de dimensionamento econômico.  

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙35𝑚𝑚 = 30𝑚 ∗
𝑅$37,39

𝑚
= 𝑅$ 1121                          (60) 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙35𝑚𝑚 = 22,732 ∗ 6,4 ∗ 10−4 ∗ 30m ∗ 64,26                   

= 𝑅$ 630                                                                                                                                     (61) 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙4𝑚𝑚 = 20𝑚 ∗
𝑅$30,16

𝑚
=  𝑅$ 417                                  (62) 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙4𝑚𝑚 = 22,732 ∗ 53,15 ∗ 10−4 ∗ 30m ∗ 64,26    

= 𝑅$ 5710                                                                                                                                    (63) 

𝑇𝑟 =
𝑅$1121 − 𝑅$417

𝑅$5710 − 𝑅$630
∗ 20 𝑎𝑛𝑜𝑠 = 3 𝑎𝑛𝑜𝑠                                    (64) 

 

Através da Eq. (64), encontra-se o tempo de retorno da instalação, dado 

importante para a análise de viabilidade da utilização da ABNT NBR 

15920/2011 [2]. 
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Este capítulo é dedicado à comparação dos resultados alcançados pelos 

três métodos empregados, dimensionamento técnico usando a norma NBR 

5410, com cálculos manuais, o software da Prysmian DCE 4.0 e o programa 

computacional desenvolvido neste trabalho. O comparativo de cálculo será 

realizado com base em apenas um circuito (Circuito 1). 

Com relação aos dados de corrente de projeto, o DCE 4.0 apresenta no 

relatório a corrente alterada pelos fatores de correção, representada pela Eq. 

(32), dessa forma sua análise foge um pouco dos outros métodos que se 

aproximaram bastante, pelo programa computacional e pelo cálculo usando a 

norma NBR 5410, que utilizam o cálculo de corrente sem a correção pelos 

fatores, como mostrado na Eq. (31). 

O método de inserção de cargas no software da Prysmian assume que 

todas as cargas estão situadas no fim do circuito, dessa forma a queda de 

tensão é menor quando comparada à queda de tensão assumida pelo 

programa computacional desenvolvido, as variações foram 0,88% (Circuito 1) e 

0,64% (Circuito 1), respectivamente. 

Notou-se diferenças entre o tempo de realização do projeto entre as três 

aplicações: programa computacional, DCE 4.0 e o cálculo desenvolvido 

manualmente confirmas as normas [2] e [3]. No caso do dimensionamento 

manual, o tempo gasto para cálculo foi superior aos demais, entre os outros o 

tempo foi semelhante. 

O programa da Prysmian, mesmo com interface agradável não possui 

banco de dados contendo os preços de cabos e serviços, dessa maneira, para 

cada circuito adicionado, deve-se acrescentar estes preços, tornando o projeto 

exaustivo quando se executa grandes trabalhos.  

Para o dimensioanento econômico, o programa computacional obteve 

mesmo valor de seção comercial quando comparado ao cálculo da norma NBR 

15920, 95 mm2 (Circuito 1), o software DCE 4.0 forneceu o diamentro 89,7mm2 

(Circuito 1). Porém, este diâmetro de cabo não é um diâmetro comercial, 
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fazendo com que o projetista permaneça na duvida se utilizará o diâmetro 

superior ou inferior ao indicado. 

O diamentro técnico encontrado pelo cálculo direto nas equações da 

norma NBR 5410 foi de 25mm2 (Circuito 1), mesmo diâmetro encontrado pelo 

programa computacional. O software DCE 4.0 encontrou o valor de 35mm2 

(Circuito 1), fato estranho já que o relatório mostra uma capacidade de 

condução de corrente igual ao do cabo de 25mm2, para o método de instalação 

utilizado. 

O tempo de retorno da instalação calculado pelo programa 

computacional foi de 5,55 anos (Circuito 1), enquanto o calculado através da 

NBR 15920 foi de 5,7 anos (Circuito 1), pode-se dizer que comparado com a 

vida econômica do circuito, 20 anos, a variação entre os tempos de retorno é 

baixa, dessa forma o programa torna o cálculo satisfatório. O software DCE 4.0 

não exibe o valor de tempo de retorno em seus relatórios.  

O DCE 4.0 solicita a escolha de um dispositivo de proteção quando se 

adiciona um circuito, fusível ou disjuntor, porém não foi repassada ao relatório 

(Anexo H) tal proteção, desta forma não foi possível comparar o método de 

dimensionamento das proteções. Ambos os programas indicaram em seu 

relatório o método de instalação de cada circuito.  

O programa computacional possui algumas funcionalidades que o 

software DCE 4.0 ainda não tem, como por exemplo, o equilíbrio de fases, se 

mostram eficaz quando há vários circuitos em um sistema e quer-se manter 

todas as fases com o mais próximo nível de corrente elétrica. Outro diferencial 

é a exposição dos dados econômicos, como é mostrado no final do relatório 

(Anexo G), esses dados são importantes para se analisar os custos que 

envolve uma instalação elétrica. 
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7 CONCLUSÃO 

Através da pesquisa realizada nesse trabalho, foi possível identificar que 

a norma ABNT NBR 15920 pode exercer um papel importante no cenário atual 

de instalações elétricas, podendo assumir, junto com a ABNT NBR 5410/2004 

[3] uma boa posição quando se diz respeito a dimensionamento de instalações 

elétricas em baixa tensão.  

Com o estudo das normas, foi possível calcular os efeitos econômicos 

das perdas, o que através da ABNT NBR 5410/2004 [3] não era possível. 

Promovendo assim a obtenção de uma seção ótima de condutor, que se trata 

do equilíbrio econômico entre perdas por efeito Joule e investimento inicial da 

instalação. Indiretamente, a redução das perdas de energia nos condutores 

pode-se associar a uma redução na emissão de gás CO2, obtendo dessa forma 

um ganho ambiental. 

 Foi verificado também, que através do programa computacional, 

baseado em Visual Basic, será possível mesclar os cálculos de 

dimensionamento das normas [2] e [3] a uma interface agradável, expondo de 

maneira eficiente os cálculos ótimos para cada circuito em análise. 

O programa computacional criado neste trabalho mostrou-se de grande 

utilidade. Com o mesmo, foi possível reduzir o tempo de projeto. Desta forma, o 

projetista que executava diversos cáculos à mão poderia utiliza-lo sem 

nenhuma dificuldade. A interface é simples e de fácil entendimento, o programa 

está disponível de forma gratuita e apenas necessita dos requisitos 

mencionados na seção 3.1 deste trabalho. 

Os resultados obtidos no programa computacional, quando comparado 

aos dados encontrados no cálculo das normas [2] e [3], foram satisfatórios, pois 

não houveram variações entre os dimensionamentos de ambos os métodos. 

Porém, quando comparados ao Software da Prysmian (DCE 4.0), este calculou 

seções de condutores maiores que as obtidas pelas normas [2] e [3]. Tal 

variação no dimensionamento técnico pode ter ocorrido pelo fato do DCE 4.0 

utilizar uma base própria de dispositivo de proteção e existênciaa de cabos, 
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obrigando assim a utilizar um diâmetro de cabo maior para satisfazer o critério 

de proteção por sobrecarga, seção 2.3.2.4.  

O software da Prysmian apresentou também discrepância em relação ao 

dimensionamento econômico, porém este é facilmente entendido, uma vez que 

o DCE 4.0 possui algumas variáveis que não são controladas pelo usuário. Por 

exemplo, a resistência dos cabos, que pode possuir valores diferentes aos 

tabelados pelo programa computacional em questão. Outros dados que 

também podem possuir diferenças são os relacionados à projeção de custo, 

como capitalização, aumento de carga e aumento do custo de energia, que 

possui características diferentes do ano de lançamento do DCE 4.0 (2008). 

O relatório de saída do programa computacional mostrou os dados de 

forma mais condensada, enquanto o software DCE 4.0 gerou duas páginas de 

relatório para cada circuito adicionado e em arquivo separado, fato esse que se 

tornará desagradável quando for calcular um sistema com vários circuitos. 

O DCE 4.0 mostrou-se mais adequado aos usuários que não possuem o 

pacote MICROSOFT OFFICE instalado e devidamente atualizado, pois o 

software da Prysmian foi construído de maneira independente ao programa da 

Microsoft, como explicado na seção 3.1. 
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7.1 Propostas para Trabalhos Futuros 

Uma melhoria para o programa computacional deste trabalho seria a 

criação de um software independente do pacote OFFICE, de forma a dispor 

banco de dados próprio, aproximando assim das características construtivas do 

DCE 4.0.  

Pode-se também implementar outras funções, por exemplo, extensões 

do programa responsáveis pelos dimensionamentos de condutores para 

transmissão e distribuição de energia, verificando a aplicabilidade da ABNT 

NBR 15920/2011 [2] para este tipo de instalação. 
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ANEXO A 

Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência 

A1, A2, B1, B2, C e D para condutores de cobre e alumínio. Tipo de isolação em PVC 

Temperatura no condutor: 70°C. Temperaturas de referência do ambiente: 30°C (ar), 20°C 

(solo). 

 

Fonte [3] 
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ANEXO B 

Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência 

A1, A2, B1, B2, C e D para condutores de cobre e alumínio. Tipo de isolação em EPR ou XLPE 

Temperatura no condutor: 90°C. Temperaturas de referência do ambiente: 30°C (ar), 20°C 

(solo). 

 

Fonte [3] 
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ANEXO C 

Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, 

F e G para condutores de cobre e alumínio. Tipo de isolação em PVC 

Temperatura no condutor: 70°C. Temperaturas de referência do ambiente: 30°C. 

 

Fonte [3] 
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ANEXO D 

Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, 

F e G para condutores de cobre e alumínio. Tipo de isolação em EPR ou XLPE 

Temperatura no condutor: 90°C. Temperaturas de referência do ambiente: 30°C (ar). 

Fonte [3]  
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ANEXO E 

Métodos de instalação designados pela NBR 5410:2014 para o cálculo de capacidade de 

condução de corrente em um condutor. 
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Fonte [3] 
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ANEXO F 

Tabela de queda de tensão unitária. 

 

Fonte [14] 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
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ANEXO I  
 

Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe (em 

linhas abertas ou fechadas) e a condutores agrupados num mesmo plano, em 

camada única, NBR 5410:2014. 

 
Fonte [3] 
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ANEXO J 

 

Fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes 

de 30ºC para linhas não subterrâneas e de 20ºC (temperatura do solo) para 

linhas subterrâneas, NBR 5410:2014. 

 
Fonte [3] 
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ANEXO K 

Tabela de preços de condutores comerciais e serviços utilizados neste 

trabalho. 

 

Diâmetro 
(mm2)  

Preço (R$/m) 
Custo + Instalação 

(R$/m) 
Variação entre cabos 

sucessivos 

1,5 1,26 11,94 - 

2,5 1,89 12,65 0,71 

4 3,05 13,90 0,83 

6 4,46 15,40 0,75 

10 7,72 18,74 0,84 

16 12,21 23,32 0,76 

25 18,96 30,16 0,76 

35 26,13 37,39 0,72 

50 38,60 49,97 0,84 

70 53,56 65,07 0,76 

95 70,84 82,52 0,70 

120 93,63 105,49 0,92 

150 117,38 129,44 0,80 

185 141,56 153,86 0,70 

240 186,83 199,51 0,83 

300 240,14 253,23 0,90 

400 274,87 288,65 0,35 

500 316,22 330,51 0,42 

630 357,58 372,41 0,32 

800 398,94 414,32 0,25 

1000 440,29 456,23 0,21 

A ($/m*mm2) 0,66777 
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ANEXO L 

Tabela 30 – ABNT NBR 5410/2004 [3]. Valores de k para condutores 

com isolação de PVC, EPR ou XLPE. 

 

Fonte [3] 

 


