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RESUMO 
 
 
Este trabalho apresenta um algoritmo, elaborado no MS-Excel, destinado ao projeto 

luminotécnico e dimensionamento de condutores, disjuntores e eletrodutos para instalações 
elétricas de baixa tensão. A teoria está referenciada na NBR 5410:2004 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O algoritmo luminotécnico tem como saída o 
número de lâmpadas necessário para o recinto a partir de dados de entrada como iluminância 
desejada e dimensões do ambiente. O algoritmo de dimensionamento de condutor fornece a 
seção nominal do mesmo, a partir de dados de entrada como potência consumida e 
comprimento do circuito, analisados pela seção mínima ditada pela Norma e pela queda de 
tensão máxima admissível. Para dimensionamento de disjuntores, o algoritmo leva em 
consideração a proteção contra sobrecorrente e curtocircuito para a resposta do valor nominal 
do mesmo. E, para dimensionamento de eletroduto, os dados de entrada são o número e a 
seção dos condutores, e a saída é o diâmetro do eletroduto para manter a taxa de ocupação 
máxima interna admitida pela Norma. 

 
Palavras-chaves: instalação elétrica, dimensionamento elétrico, condutor, disjuntor, 

luminotécnica, eletroduto, baixa tensão, NBR 5410:2004. 
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ABSTRACT 
 
 

The present work describes an algorithm, produced in MS-Excel and designated to the 
luminotech project and to conductors, circuit breakers and electroducts sizing for electric 
installations of low voltage. The theoretic background is referenced in the Standard NBR 
5410:2004 of the Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). The luminotech 
algorithm furnishes from basic data like desired lightning and area of a room, the number of 
lamps which are necessary in the room. The algorithm of conductors sizing provides the 
cross-section of the same from data like spent power and circuit length, analyzed by the 
minimal cross-section dictated by the Standard and the maximum allowable voltage drop. For 
the size magnification of the circuit breaks, the algorithm takes in account protection for 
overcurrent and short-circuits for the response of the nominal value of the same. Furthermore, 
for electroducts sizing, the required data are the number and the cross-section of the 
conductors that furnish the electroduct diameter to keep the maximal internal rate permitted 
by the Standard. 
 
Keywords: electric installation, electric sizing, conductor, circuit breaker, luminotech, 

electroduct, low voltage, NBR 5410:2004. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O setor da construção civil no Brasil vem sofrendo crescimentos consideráveis, 

chegando a atingir por volta 5% do PIB brasileiro, devido à grande demanda nos últimos anos 

para este mercado. Com a concorrência cada vez mais equilibrada entre grandes e pequenos 

empreendedores, o setor de Engenharia destas empresas passou a dar uma maior importância 

para as técnicas de planejamento, controle de projetos e também a qualidade dos serviços e 

segurança oferecidos. Tornou-se, então, imprescindível o gerenciamento total dos recursos 

empregados em uma obra, seja ela grande ou pequena, visando aperfeiçoar todos os 

processos. Neste contexto, o setor da construção civil tem procurado adaptar conceitos, 

métodos e técnicas desenvolvidas. 

 

No que diz respeito à Engenharia Elétrica, cabe ao profissional apresentar o projeto 

que atenda ao melhor custo-benefício de uma instalação elétrica, garantindo segurança, 

atendimento a Normas Técnicas e viabilidade de implantação. 

 

Todo dimensionamento de dispositivos de instalação elétrica deve atender aos 

preceitos estabelecidos nas Normas Técnicas. Ela informa os dados que garantem ao 

projetista confiabilidade no projeto desenvolvido; o projetista que utiliza as Normas 

adequadamente tem parâmetros para respaldos jurídicos caso alguma instalação apresente 

problemas, faltas, falhas, panes. E, ainda, as empresas concessionárias de energia fiscalizam a 

correta e fiel aplicação dos requisitos técnicos estabelecidos em Normas Técnicas pertinentes 

ao projeto desenvolvido; caso não atendam aos requisitos, o projeto pode ser negado ou a obra 

embargada. 

 

O Engenheiro Eletricista que trabalha com essa área deve seguir os requisitos técnicos 

normativos, pois garantirá a integridade dos bens e patrimônios, bem como das pessoas e 

animais, envolvidos com o local onde ocorre o projeto. E este trabalho apresenta o algoritmo 

do software MS-Excel que realiza os cálculos de dimensionamentos elétricos mais 

comumente utilizados em instalações elétricas de baixa tensão. O intuito é garantir ao 

projetista que os dados calculados garantirão o que foi previamente planejado. 
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O primeiro capítulo deste trabalho trata de projetos relacionados à luminotécnica. Dois 

métodos principais são apresentados na revisão bibliográfica: método dos lumens e método 

das cavidades zonais. O objetivo é projetar, utilizando ambos os métodos, o número de 

lâmpadas e luminárias necessário para atender os requisitos técnicos de iluminância e fluxo 

luminoso do ambiente analisado. E a comparação dos resultados obtidos é apresentada. O 

método dos lumens é utilizado, pelos projetistas, na maioria das aplicações práticas, pois 

atende satisfatoriamente os requisitos e fornece um resultado adequado para o conforto visual 

do recinto. O método das cavidades zonais é utilizado quando se quer um cálculo mais preciso 

e detalhista, pois leva em conta, principalmente, a influência da reflexão das paredes, teto e 

piso do recinto no resultado final. A ABNT sugere a NBR 5413:1992 e a NBR 5410:2004 

como guias para projetos luminotécnicos. 

 

O segundo capítulo apresenta a revisão bibliográfica de dimensionamento de 

condutores elétricos, aplicável a fios e cabos. A ABNT indica a NBR 5410:2004 como 

referência técnica dos projetos. Três requisitos devem ser atendidos no dimensionamento. A 

seção mínima de condutor é definida de acordo com a aplicação do circuito, pois a Norma 

prevê um diâmetro mínimo indicado para força ou iluminação, por exemplo. O critério da 

capacidade de corrente indica a seção mínima, tabelada, que o condutor deve ter para suportar 

a corrente de projeto do circuito, de acordo com a potência elétrica consumida. O critério da 

queda de tensão máxima admissível estabelece o valor padronizado aceitável da queda de 

tensão aplicada ao circuito, com o intuito de garantir o valor de tensão adequado no ponto 

terminal. A seção nominal projetada de um condutor deve, portanto, atender aos três critérios 

estabelecidos. 

 

O terceiro capítulo trata de dimensionamento de dispositivos de proteção dos circuitos, 

mais especificamente os disjuntores. A proteção deve atuar em três situações de 

acontecimentos: em caso de sobrecorrente, de curtocircuito e de choque elétrico. Em caso de 

ocorrência de sobrecorrente, o disjuntor deve seccionar o circuito antes que o aquecimento do 

mesmo ocasione a fundição da isolação de PVC, EPR ou XLPE do condutor, danificando-o e 

expondo o cobre ao ambiente. A proteção contra curtocircuito atua em caso de ocorrer o 

contato entre as diferenças de potencial dos condutores, com tempo máximo de atuação 

definido pela Norma. Quanto à proteção ao choque elétrico, os disjuntores e os dispositivos 

DR são responsáveis pelo seccionamento do circuito quando ocorre falta de corrente à terra. 
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As configurações de instalação, tempos de atuação, maneiras de uso, também estão indicados 

pela ABNT NBR 5410:2004. 

 

No último capítulo é apresentado o algoritmo proposto para efetuar todos os 

procedimentos de cálculos e dimensionamentos apresentados no trabalho. A proposta foi 

implementada no MS-Excel, cujos resultados foram testados, simulados, e atendem ao 

previsto. A dinâmica pode ser aplicada em qualquer linguagem de programação, pois atende 

aos requisitos técnicos de projetos de instalações elétricas de baixa tensão. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1.   LUMINOTÉCNICA 
 

 

Luminotécnica é o estudo minucioso das técnicas das fontes de iluminação artificial, 

através da energia elétrica. O objetivo da iluminação é a obtenção de boas condições de visão 

associadas à visibilidade, segurança e orientação dentro de um determinado ambiente. Este 

objetivo está intimamente associado às atividades laborativas e produtivas do mesmo. O 

projeto, dimensionamento e disposição das lâmpadas e luminárias fazem parte desse trabalho. 

Este capítulo apresenta todos os requisitos necessários para entendimento da luminotécnica: 

grandezas e conceitos imprescindíveis para os cálculos e para o algoritmo. Os dois principais 

métodos de cálculo serão estudados: Método dos Lumens e Método das Cavidades Zonais. 

 

 

1.1  CONCEITOS LUMINOTÉCNICOS 
 

As grandezas a seguir são fundamentais para o entendimento dos conceitos da 

luminotécnica. A cada definição, seguem-se as unidades de medida e o símbolo gráfico do 

Sistema Internacional – SI, além de interpretações e comentários. 

 

Intensidade Luminosa 

Símbolo: I 

Unidade: candela [cd] 

É a potência da radiação luminosa numa dada direção. É a quantidade de luz que uma 

fonte emite por unidade de ângulo sólido (lúmen/esferorradiano) projetada em uma 

determinada direção. O valor está diretamente ligado à direção desta fonte de luz. Como a 

maioria das lâmpadas não apresenta uma distribuição uniformemente em todas as direções, é 

comum o uso das curvas de distribuição luminosa, chamadas CDL´s. 

 

Curva de Distribuição Luminosa 

Símbolo: CDL 

Unidade: candela [cd] 

Considerando a fonte de luz reduzida a um ponto no centro de um diagrama e que 

todos os vetores que dela se originam tiverem suas extremidades ligadas por um traço, obtém-
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se a Curva de Distribuição Luminosa (CDL). É a representação da Intensidade Luminosa em 

todos os ângulos em que ela é direcionada num plano. Para a uniformização dos valores das 

curvas, geralmente essas são referidas a 1000 lm. Nesse caso, é necessário multiplicar-se o 

valor encontrado na CDL pelo Fluxo Luminoso da lâmpada em questão e dividir o resultado 

por 1000 lm. A curva CDL geralmente é encontrada nos catálogos dos fabricantes de 

lâmpadas e luminárias, exemplificada na figura 1. 

 

 
Figura 1 – Curva de distribuição luminosa. Fonte: Catálogo Osram, p.25. 

 

Fluxo Luminoso 

Símbolo: φ 

Unidade: lúmen [lm] 

É a potência de radiação total emitida por uma fonte de luz em todas as direções do 

espaço e capaz de produzir uma sensação de luminosidade através do estímulo da retina 

ocular. É a potência de energia luminosa de uma fonte percebida pelo olho humano. 

 

Iluminância 

Símbolo: E 

Unidade: lux [lx] 

É a relação entre o fluxo luminoso incidente numa superfície e a superfície sobre a 

qual este incide, ou seja, é a densidade de fluxo luminoso na superfície sobre a qual este 

incide. A relação é dada entre a intensidade luminosa e o quadrado da distância, ou ainda, 

entre o fluxo luminoso e a área da superfície. 
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                                                                                                                                        (1) 

Na prática, é a quantidade de luz dentro de um ambiente, e pode ser medida com o 

auxílio de um luxímetro. A NBR 5382:1985 fixa o modo pelo qual se faz a verificação da 

iluminância de interiores. Como o fluxo luminoso não é distribuído uniformemente, a 

iluminância não será a mesma em todos os pontos da área em questão. Consideras-se, então, a 

iluminância média. A NBR 5413:1992 especifica o valor mínimo da iluminância para 

ambientes diferenciados pela atividade exercida, relacionados ao conforto visual. Abaixo são 

mostrados alguns valores práticos de iluminância:    

- Dia ensolarado de verão em local aberto = 100.000 lx  

- Dia encoberto de verão = 20.000 lx  

- Dia escuro de inverno = 3.000 lx  

- Boa iluminação de rua = 20 a 40 lx  

- Noite de lua cheia = 0,25 lx  

- Luz de estrelas = 0,01 lx 

 

Luminância 

Símbolo: L 

Unidade: candela/m2 [cd/m2] 

Os raios de luz não são vistos, a menos que sejam refletidos em uma superfície e 

transmitam a sensação de claridade aos olhos. Essa sensação de claridade é chamada de 

Luminância. Em outras palavras, é a Intensidade Luminosa que emana de uma superfície, pela 

sua superfície aparente. A figura 2 apresenta a diferença entre as medidas de iluminância e 

luminância. A equação que permite sua determinação é: 

                                                    
     

                                                               (2) 

onde:  

L = Luminância [cd/m²] 

I = Intensidade Luminosa [cd]  

A = área projetada [m²] 

 = ângulo considerado [graus] 
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Figura 2 – Exemplificação de iluminância e luminância. Fonte: Catálogo Osram, p.26. 

 

Como é difícil medir-se a intensidade luminosa que provém de um corpo não radiante 

(através de reflexão), pode-se recorrer a outra fórmula, a saber: 

                                                                                                                            (3) 

onde:  

 = Refletância ou Coeficiente de Reflexão, dado em tabelas 

E = Iluminância sobre essa superfície [lx] 

 

Vida Útil de uma Lâmpada 

Unidade: horas [h] 

É definida pela média aritmética do tempo de duração de cada lâmpada ensaiada. 

Comparadas com as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas de descarga têm vida média muito 

mais longa. Ciclos de funcionamento mais curtos, partidas mais frequentes, encurtam a vida 

das lâmpadas de descarga; os ciclos de funcionamento mais longos, partidas menos 

frequentes, aumentam a vida útil. A figura 3 apresenta a vida útil dos principais tipos de 

lâmpadas. 
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Figura 3 – Vida útil dos principais tipos de lâmpadas. Fonte: Freitas, P.C.F., p.8. 

 

Eficiência Luminosa ou Energética 

Símbolo: ηW 

Unidade: lúmen/Watt [lm/W] 

Estabelece a razão entre o fluxo luminoso total emitido φ pela lâmpada e a potência 

elétrica total P consumida pela mesma. É útil para averiguar se um determinado tipo de 

lâmpada é mais ou menos eficiente do que outro, sob o ponto de vista do aproveitamento 

energético. A figura 4 apresenta um gráfico com a eficiência energética dos principais tipos de 

lâmpadas. 
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Figura 4 – Eficiência energética dos principais tipos de lâmpadas. Fonte: Freitas, P.C.F., p.9. 

 

Temperatura de Cor 

Símbolo: T 

Unidade: Kelvin [K] 

Um dos requisitos para o conforto visual é a utilização da iluminação para dar ao 

ambiente o aspecto desejado. Sensações de aconchego ou estímulo podem ser provocadas 

quando se combinam a tonalidade de cor correta da fonte de luz ao nível de iluminância 

pretendido, conforme a figura 5. As cores quentes são empregadas quando se deseja uma 

atmosfera íntima, sociável, pessoal e exclusiva (residências, bares, restaurantes, mostruários 

de mercadorias); as cores frias são usadas quando a atmosfera deve ser formal, precisa, limpa 

(escritórios, recintos de fábricas). A iluminação usando cores quentes realça os vermelhos e 

seus derivados; ao passo que as cores frias, os azuis e seus derivados próximos. As cores 

neutras ficam entre as duas e são, em geral, empregadas em ambientes comerciais. A Osram® 

precisa algumas temperaturas específicas: 2.700K é usado para ambientes onde se deseja uma 

atmosfera aconchegante e tranquila, como residências, hotéis; 4.000K para ambientes ativos 

onde se pretende estimular a produtividade ou o consumo, como fast-food, shoppings, 

hospitais, academias; 6.000K para proporcionar o efeito de ambiente mais clean ou para dar a 

sensação de um ambiente mais frio. 
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Figura 5 - Relação de conforto luminoso. Fonte: Catálogo Osram. p.32. 

 

Índice de Reprodução de Cores 

Símbolo: IRC 

Unidade: [%] 

As variações de cor dos objetos iluminados sob fontes de luz diferentes podem ser 

identificadas através do conceito do Índice de Reprodução de Cores. No caso das lâmpadas, o 

IRC é estabelecido entre 0 e 100, comparando-se a sua propriedade de reprodução de cor à luz 

natural (do sol). Portanto, quanto maior a diferença na aparência de cor do objeto iluminado 

em relação ao padrão, menor é seu IRC. A figura 6 apresenta quatro níveis de índices de 

reprodução de cores e exemplos de aplicação, segundo a NBR 5413:1992. 

 

 
Figura 6 – Índice de reprodução de cores e exemplos de aplicação. Fonte: Catálogo Osram. p.28. 
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Fator de Fluxo Luminoso 

Símbolo: BF 

A maioria das lâmpadas de descarga opera em conjunto com reatores. Neste caso, 

observa-se que o fluxo luminoso total obtido depende do desempenho do reator. Este 

desempenho é chamado de fator de fluxo luminoso e pode ser obtido de acordo com a 

equação: 

                                              
   

                                               (4) 

Os reatores normalmente apresentam BF de 0,9; 1,0 ou 1,1. 

 

Eficiência da Luminária 

Símbolo: ηL 

Esse valor é normalmente indicado pelos fabricantes de luminárias. Dependendo das 

qualidades físicas do recinto em que a luminária será instalada, o fluxo luminoso de que dela 

emana poderá se propagar mais facilmente, dependendo da absorção e reflexão dos materiais 

e da trajetória que percorrerá até alcançar o plano de trabalho. A tabela 1 apresenta índices de 

eficiência aproximados de luminárias. 

 

Tabela 1 – Índices de eficiência de luminárias. 

 
                                                                                                                                 Fonte: Freitas, P.C.F., p.51. 

 

 

Eficiência do Recinto 

Símbolo: ηR 

O valor da Eficiência do Recinto é dado por tabelas, contidas no catálogo do 

fabricante, onde se relacionam os valores de coeficiente de reflexão do teto, paredes e piso, 

com a curva de distribuição luminosa da luminária utilizada e o índice do recinto. A tabela 2 

apresenta coeficientes de reflexão de alguns materiais e cores. 
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Tabela 2 – Coeficientes de reflexão de alguns materiais e cores. 

 
                                                                     Fonte: Catálogo Osram, p.55. 

 

Índice do Recinto 

Símbolo: K 

O Índice do Recinto é a relação entre as dimensões do local, dado por: 

                                                                                                                                  (5) 

sendo: 

a = comprimento do recinto 

b = largura do recinto 

h = pé-direito útil do recinto. É o valor do pé-direito total do recinto, menos a altura do plano 

de trabalho, menos a altura do pendente da luminária. Isto é, a distância real entre a luminária 

e o plano de trabalho. 

 

 



24 
 

Fator de Utilização 

Símbolo: FU 

Indica a eficiência luminosa do conjunto lâmpada, luminária e recinto. 

                                                                                                               (6) 

Determinados catálogos indicam tabelas de Fator de Utilização direto para suas 

luminárias. Apesar de estas serem semelhantes às tabelas de eficiência do recinto, os valores 

nelas encontrados não precisam ser multiplicados pela eficiência da luminária, uma vez que 

cada tabela é específica para uma luminária e já considera a sua perda na emissão do fluxo 

luminoso. 

 

Fator de Depreciação 

Símbolo: Fd 

Com o tempo, paredes e tetos ficam empoeirados e sujos, e, com isso, os 

equipamentos de iluminação acumulam poeira, fazendo com que menos quantidade de luz 

seja fornecida por estes equipamentos. Alguns desses fatores podem ser eliminados por meio 

de manutenção. Na prática, podem-se adotar os valores de depreciação constantes na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Fator de Depreciação. 

 
                                                      Fonte: Creder, H. p.166. 

 

 

1.2  PREVISÃO DE CARGA SEGUNDO A NBR 5410:2004 
 

Segundo a ABNT NBR 5410:2004, em cada cômodo ou dependência deve ser previsto 

pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por interruptor. Nas acomodações de 

hotéis, motéis e similares, pode-se substituir o ponto de luz fixo no teto por tomada de 

corrente, com potência mínima de 100VA, comandada por interruptor de parede. Admite-se 

que o ponto de luz fixo no teto seja substituído por ponto na parede em espaços sob escada, 
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depósitos, despensas, lavabos e varandas, desde que de pequenas dimensões e onde a 

colocação do ponto no teto seja de difícil execução ou não conveniente. Em cômodos ou 

dependências com área igual ou inferior a 6m2, deve ser prevista uma carga mínima de 

100VA; em cômodo ou dependências com área superior a 6m2, deve ser prevista uma carga 

mínima de 100VA para os primeiros 6m2, acrescida de 60VA para cada aumento de 4m2 

inteiros. Os valores apurados correspondem à potência destinada à iluminação para efeito de 

dimensionamento dos circuitos, e não necessariamente à potência nominal das lâmpadas 

(Fonte: ABNT NBR 5410:2004, p.182). 

 

A exigência de, pelo menos, um ponto de luz no teto não implica na necessidade da 

existência de aparelho ou aparelhos de iluminação efetivamente instalados no teto. O objetivo 

é que exista pelo menos uma caixa no teto que permita, a qualquer momento, a instalação do 

aparelho. 

 

 

1.3  MÉTODO DOS LUMENS 
 

Este método tem por finalidade principal determinar o número de lâmpadas necessário 

para garantir o valor de iluminamento projetado. A seguir, o procedimento completo será 

utilizado em um dos ambientes da Planta Baixa Elétrica do Anexo A, exemplificando os 

cálculos. Este mesmo procedimento está implementado no algoritmo do MS-Excel, que 

realiza esta tarefa. 

 

 O ambiente escolhido, para este exemplo, é o de nome “Sala de Reuniões”, da Planta 

do Anexo A. Trata-se de uma sala de 5,1 x 5,9m com pé direito de 3m. De acordo com a 

tabela 4, extraída da ABNT NBR 5413:1992, página 2, faz-se a soma de pesos de 

características da tarefa e do observador. Analisa-se cada característica – idade, velocidade e 

precisão, refletância do fundo da tarefa – para determinar o seu peso. Somam-se os três 

valores encontrados, algebricamente, considerando o sinal. Quando o valor total for igual a -2 

ou -3, usa-se a iluminância inferior do grupo; quando a soma for +2 ou +3, usa-se a 

iluminância superior; a iluminância média é usada nos outros casos. A maioria das tarefas 

visuais apresenta pelo menos média precisão. 
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Tabela 4 – Fatores determinantes da iluminância adequada. 

 
Fonte: Tabela 2 da ABNT NBR 5413:1992. p.2. 

 

A tabela 5, extraída da ABNT NBR 5413:1992, página 2, apresenta três classes 

generalizadas de tarefas visuais, com o tipo de atividade na terceira coluna. A soma explicada 

no parágrafo anterior é aplicada na segunda coluna da tabela 5. 

 

Tabela 5 – Iluminâncias por classe de tarefas visuais. 

 
Fonte: Tabela 1 da ABNT NBR 5413:1992. p.2. 

 

Para a “Sala de Reuniões”, o peso será -1, classe A, E = 200lx – tarefas com requisitos 

visuais limitados, auditórios. 

 

Vale ressaltar que as classes, bem como os tipos de atividade, não são rígidos quanto 

às iluminâncias limites recomendadas, ficando a critério do projetista avançar ou não nos 

valores das classes/tipos de atividade adjacentes, dependendo das características do 

local/tarefa, do conforto visual e iluminação desejada – são critérios sempre subjetivos. A 
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NBR 5413:1992 também apresenta uma listagem específica de tipos de atividade e as 

respectivas iluminâncias, bem como instruções de como utilizá-las, como alternativa ao uso 

das iluminâncias apresentadas na tabela 5. No algoritmo deste trabalho, a especificação da 

iluminância ficará a cargo do projetista, de livre escolha, desde que limitados no intervalo               

20 lx ≤ E ≤ 20.000 lx. 

 

O índice do recinto é calculado pela equação (5). A sala tem dimensões de 5,1 x 5,9m 

com pé direito de 3m, e altura do plano de trabalho de 0,75m. 

                                       ,     ,
, , ,

,
,

1,2                                       (7) 

 

O fator de fluxo luminoso, BF, será considerado 1, neste exemplo. O fator de 

depreciação Fd será 0,91 – o ambiente é considerado limpo, com período de manutenção de 

5000h, de acordo com a tabela 3. 

 

Para o cálculo do fator de utilização FU, pode-se utilizar a equação (6), tendo os 

valores das eficiências do recinto ηR e da luminária ηL. Uma segunda opção é buscar direto no 

catálogo da luminária o seu FU, a partir do índice do recinto K, calculado na equação (7). O 

índice de refletância do ambiente será de 70% para o teto, 50% para as paredes, 10% para o 

piso – esquema 751. 

 

Tabela 6 – Fator de utilização da luminária Philips TCS050. 

 
                                                                                          Fonte: Catálogo online da Philips. 
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Quando não se tem o catálogo da luminária, pode-se utilizar os valores apresentados 

nos Anexos B e C. No Anexo B, a partir das colunas Esquema ou Descrição, anotar o Tipo da 

luminária. No Anexo C, obter a eficiência do recinto ηR a partir do índice de refletância de 

teto, parede e piso, com o índice do recinto K. Após, utilizar a equação (6) para o cálculo do 

fator de utilização FU. 

 

Para a “Sala de Reuniões”, consideram-se índices de refletância de 70% para o teto, 

50% para as paredes e 10% para o piso. De acordo com a tabela 6, com os dados da luminária 

Philips TCS050, o FU será de 0,42. 

 

O fluxo luminoso total que o conjunto lâmpadas/luminárias deverão produzir para o 

recinto é dado pela equação (8). 

                             ,
,     ,    

15699                                          (8) 

 

A lâmpada escolhida será a fluorescente tubular FO32W/840 da Osram. O IRC é de 

80-89 e a temperatura de cor de 4000K, ideal para ambientes ativos. 

                                 

 
 

O número de lâmpadas necessário é dado pela equação (9). 

                       
    â

5,8 6  â                                     (9) 

 

Neste caso, como as luminárias comportam 2 lâmpadas, serão 3 luminárias com          

2 lâmpadas cada, distribuídas uniformemente na sala. 

 

O projeto luminotécnico, por ser subjetivo, depende da experiência do projetista 

quanto ao aspecto que a sala terá quanto a disposição das luminárias. Por exemplo, nesta sala, 

com essa lâmpada e esse fluxo luminoso, foram necessárias 6 lâmpadas em 3 luminárias para 

se atingir o fluxo luminoso adequado. Isso porque a equação (8) utilizou 200 lx para a 

iluminância. Se fosse utilizado E = 750 lx, por exemplo, mantendo-se a mesma luminária, 

seriam necessárias 26 lâmpadas fluorescentes tubulares FO32W/840 da Osram para atender 
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os requisitos de fluxo luminoso – o que seria inviável esteticamente e um exagero quanto a 

iluminação, na prática, para as necessidades do recinto. Um fluxo luminoso de 2700 lm, tal 

qual o da FO32W/840 da Osram, é um valor de mercado fácil de encontrar. Isso é necessário 

quando forem feitas trocas de lâmpadas, pois nem sempre algum valor específico ou especial 

está disponível. Se um projeto é feito com alguma lâmpada específica, não habitual do 

mercado, nada garante que sua futura troca será pela mesma marca e modelo, pelo mesmo 

fluxo luminoso ou pelo mesmo tamanho para alocação dentro da luminária. Isso faria com 

que a troca de lâmpada mudasse o valor de iluminação previamente projetado e necessário da 

sala, alterando o conforto luminoso do recinto. O projetista deve levar em conta essas 

situações para definir os pontos de luz no teto e o que será instalado: lâmpadas fluorescentes 

tubulares, compactas, especiais, ou incandescentes. 

 

O algoritmo proposto neste trabalho realiza os cálculos apresentados neste capítulo, 

permitindo que o projetista escolha lâmpadas, iluminância e dimensões do recinto. 

 

Quanto as especificações da NBR 5410:2004, a previsão de carga do circuito fica 

definida de acordo com a área do recinto. A “Sala de Reuniões” tem 30m2. A Norma diz que 

em cômodo ou dependências com área superior a 6m2, deve ser prevista uma carga mínima de 

100VA para os primeiros 6m2, acrescida de 60VA para cada aumento de 4m2 inteiros. 

Portanto, para este circuito, a carga prevista deve ser de 460VA. 

 

 

1.4   MÉTODO DAS CAVIDADES ZONAIS 
 

Este método de cálculo de iluminação de interiores se baseia na teoria de transferência 

de fluxo, e só se justifica quando aplicado a instalações de alto padrão técnico, em que é 

exigida maior precisão de cálculos. Esta teoria estabelece que, se uma superfície A emite ou 

reflete um fluxo de modo completamente difuso, parte deste fluxo é recebida por uma 

superfície B. A percentagem do fluxo total emitido por A que é recebido por B é chamada 

fator de forma de B em relação a A. Um recinto a iluminar é constituído por paredes, teto e 

chão, que atuam como superfícies refletoras do fluxo emitido pela fonte luminosa; essas 

superfícies recebem o nome de cavidades zonais. 
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O fluxo luminoso total  que as luminárias, ou a iluminação, deverão produzir para o 

recinto é dado pela equação (10). 

                                                     
   

                                                                (10) 

onde: 

 = fluxo luminoso total [lm] 

E = iluminamento [lx] 

S = área do recinto [m2] 

 = coeficiente de utilização, dado pela tabela 9  

FPL = fator de perdas de luz, dado pela equação (15) 

 

Pelo método das cavidades zonais, determina-se o coeficiente de utilização e o fator de 

perdas de luz de forma mais precisa, reduzindo ao mínimo as aproximações de cálculo. Neste 

método, são consideradas três cavidades: cavidade do teto CT, cavidade do recinto CR e 

cavidade do chão CC, apresentadas na figura 7. 

 

 
Figura 7 – Cavidades do teto CT, do recinto CR e do chão CC. Fonte: Creder, H. p.174. 

 

A razão da cavidade do recinto RCR é expressa na equação (11); a razão da cavidade 

do teto é expressa a equação (12); enquanto que a razão da cavidade do chão é expressa na 

equação (13). 

                                                                                                                    (11) 

                                                                                                                    (12) 

                                                                                                                    (13) 
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onde: 

RCR = razão da cavidade do recinto 

RCT = razão da cavidade do teto 

RCC = razão da cavidade do chão 

hR = altura da cavidade do recinto [m] 

hT = altura da cavidade do teto [m] 

hC = altura da cavidade do chão [m] 

C = comprimento do recinto [m] 

L = largura do recinto [m] 

 

Se o recinto tiver forma irregular, as razões de cavidade podem ser determinadas 

conforme a equação (14), aplicável às cavidades do teto, do recinto e do chão. 

 

                            ,     í    
á        

                                  (14) 

 

A partir das razões de cavidade, encontradas pelas equações (11), (12), (13), ou então 

pela (14), utilizar a tabela 7 para obtenção da refletância eficaz ρ da cavidade. Refletância 

base, em porcentagem, na primeira linha da tabela, é a refletância do teto ou do piso. A 

segunda linha é a refletância ρw, em porcentagem, da parede. A porcentagem de refletância do 

material e/ou cor do recinto pode ser obtida considerando como referência a tabela 2 ou a 

tabela 8. O resultado da consulta da tabela 7 obtém a refletância eficaz da cavidade do teto ρCT 

e a refletância eficaz da cavidade do chão ρCC – ou seja, é a refletância da parede em 

comparação com a refletância do teto e do chão. 
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Tabela 7 – Refletância eficaz da cavidade do teto ou do chão. 

 

 
Fonte: Creder, H. p.178. 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Tabela 8 – Fator de reflexão (%) de materiais iluminados com luz branca. 

 
                                                                                                                             Fonte: Creder, H. p.188. 

 
 

O coeficiente de utilização  representa a quantidade de luz que é absorvida até chegar 

ao plano de trabalho. Cada luminária terá um coeficiente de utilização específico. A tabela 9 

fornece exemplos para cinco tipos comuns e padronizados de luminárias – permite a escolha 

de refletância eficaz da cavidade do teto ρCT de 80, 70, 50, 30, 10 ou 0; e permite escolha de 

refletância eficaz da cavidade da parede ρw de 50, 30 ou 10. Porém, a tabela 9 foi elaborada 

para aplicação do método das cavidades zonais, considerando-se uma refletância eficaz da 

cavidade do chão ρCC de 20%. Se forem utilizados outros valores para ρCC, o coeficiente de 

utilização  deverá ser corrigido de acordo com a tabela 10, correção esta que, na prática, é 

desprezível. 

 

Tabela 9 - Coeficiente de utilização  de luminárias. 
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Fonte: Creder, H. p.180. 

 
 

No método dos lumens, obtêm-se resultados satisfatórios quando o ambiente está livre 

de obstáculos, como móveis, cortinas, etc., que causam absorção do fluxo luminoso. No 

método das cavidades zonais, as obstruções nas cavidades do teto ou do chão são levadas em 

consideração na obtenção da refletância eficaz da cavidade. 
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Tabela 10 – Fatores de correção para refletância eficaz da cavidade do chão. 

 
Fonte: Creder, H. p.183. 

 
 

O fator de perdas de luz (FPL) agrupa diversas perdas que ocorrem durante o 

funcionamento da instalação. Estas perdas são computadas como fatores parciais, e o produto 

desses fatores fornece o FPL, de acordo com a equação (15). 

 

                                              (15) 

onde: 

TA = fator devido à temperatura do ambiente 

VS = fator devido à voltagem de serviço 

FR = fator devido ao reator 

FSL = fator de depreciação da superfície da luminária 

FDS = fator de depreciação devido à sujeira 

FQL = fator devido à queima da lâmpada 

FDL = fator de depreciação dos lumens da lâmpada 

FDSL = fator de depreciação devido à sujeira na luminária 
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1. Fator devido à temperatura do ambiente (TA). A temperatura ambiente pode afetar o 

fluxo luminoso de algumas luminárias, em especial as luminárias fluorescentes. Para 

ter certeza de que a temperatura não afetará a eficiência da luminária, é preciso que se 

conheça os dados do fabricante quanto às temperaturas extremas de utilização. As 

lâmpadas incandescentes ou de descarga de alta intensidade são pouco influenciadas 

pela temperatura, por isso pode-se considerar o fator TA igual a 1. 

 

2. Fator devido à voltagem de serviço (VS). A tensão elétrica aplicada ao reator deve 

estar de acordo com os dados fornecidos pelo fabricante, caso contrário poderá haver 

diminuição no fluxo da luminária, além de outros problemas. Para as lâmpadas 

incandescentes, pode-se dizer que a variação de 1% na tensão representa 3% na 

variação do fluxo; para as fluorescentes, 2,5% de variação da tensão do primário do 

reator representam 1% de variação no fluxo. 

 

3. Fator devido ao reator (FR). O reator a ser especificado para a luminária deve estar de 

acordo com os dados do fabricante, que baseia as curvas fotométricas segundo o 

conjunto reator-lâmpada-luminária. Caso contrário, poderá haver diminuição de fluxo 

de saída. 

 

4. Fator de depreciação da superfície da luminária (FSL). As luminárias, durante a sua 

vida útil, sofrem modificações na pintura das superfícies refletoras, reduzindo o fluxo 

luminoso. Vidro, porcelana ou ligas de alumínio têm o fator de depreciação 

desprezível ao longo do tempo, pois uma simples limpeza poderá restabelecer a 

capacidade refletora perdida – são fatores de avaliação difícil. 

 

5. Fator de depreciação devido à sujeira (FDS). O acúmulo de sujeira nas superfícies do 

recinto reduz o fluxo refletido e, em consequência, reduz o iluminamento. A tabela 12 

fornece do FDS. Seleciona-se o grau de sujeira do recinto utilizando critério sugerido 

pela tabela 11. Conhecidos o grau de sujeira do recinto e o tempo esperado para sua 

limpeza, entra-se na curva da figura 8 e obtém-se o percentual de sujeira. A partir do 

tipo de distribuição da luminária, da razão de cavidade e do percentual de sujeira, 

obtém-se o FDS através da tabela 12. 
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Tabela 11 – Indicação do grau de sujeira do recinto. 

 
Fonte: Creder, H. p.184. 

 

Tabela 12 – Fator de depreciação devido à sujeira (FDS). 

 
Fonte: Creder, H. p.185. 

 

 
Figura 8 – Percentual devido à sujeira. Fonte: Creder, H. p.186. 

 
 

6. Fator devido à queima da lâmpada (FQL). Esse fator relaciona as lâmpadas que 

permanecem acesas no fim de um período de manutenção para um total de lâmpadas 

considerado em relação ao total de queima permitido. Deve-se levar em conta a vida 
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útil das lâmpadas que, em termos probabilísticos, é estabelecida pelo fabricante. Por 

exemplo: 

• vida útil das lâmpadas: 12000 horas com queima de 90% 

• quantidade de lâmpadas: 100 

• período de manutenção: 5000 horas 

• número de lâmpadas queimadas no fim do período de manutenção: 

                                                              37,5%                                                (16) 

• número de lâmpadas acesas: 62,5 

Logo, o FQL será de 62,5%. A vida útil das lâmpadas pode ser obtida, como 

parâmetros, dos dados da figura 3. 

 

7. Fator de depreciação dos lumens da lâmpada (FDL). Somente no início de 

funcionamento das lâmpadas o fluxo é máximo; os dados dos fabricantes já são 

referidos aos lumens iniciais. Esse fluxo vai caindo ao longo da vida útil, conforme 

constata-se no gráfico da figura 9. 

 

 
Figura 9 – Redução do fluxo luminoso. Fonte: Creder, H. p.159. 

 
 

8. Fator de depreciação devido à sujeira na luminária (FDSL). O acúmulo de sujeira nas 

luminárias tem como consequência a diminuição do fluxo luminoso, resultando em 

menor iluminamento no plano de trabalho. Seleciona-se a categoria de manutenção 

utilizando os dados da tabela 13. Conhecido o grau de sujeira do recinto, conforme 

tabela 11, juntam-se a categoria de manutenção e o período de intervalo de limpeza, e 

utilizando os gráficos da figura 10, obtém-se o FDSL. 
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Tabela 13 – Categoria de manutenção de luminárias. 

 
                                                                                                                       Fonte: Creder, H. p.186. 

 
 

 
Figura 10 – Fator de depreciação devido à sujeira na luminária. Fonte: Creder, H. p.187. 
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Para exemplificar o uso do método das cavidades zonais, será refeito o projeto 

luminotécnico da “Sala de Reuniões” da planta baixa elétrica do Anexo A, mesmo recinto 

utilizado no exemplo do método dos lumens do subcapítulo 1.3 deste trabalho. 

 

Conforme indica a figura 7, o valor da altura da cavidade do teto  é de 0,25m; o 

valor da altura da cavidade do chão  é de 0,75m – equivale a altura do plano de trabalho; o 

valor da altura da cavidade do recinto  é de 2m. Cabe ressaltar que o pé direito da sala é de 

3m. E, de acordo com as equações (11), (12) e (13), obtém-se as razões de cavidade. 

 

                                       , ,
, ,

3,67                                          (17) 

                                      , , ,
, ,

0,46                                       (18) 

                                      , , ,
, ,

1,38                                       (19) 

 

O índice de refletância considerado para o teto é de 70%, para as paredes é de 50% e 

para o chão é de 10%. Portanto, a refletância base da parede ρw será de 50%; a refletância 

base do teto ρT será de 70%; a refletância base do chão ρC será de 10%. 

 

Consultando a tabela 7, a primeira linha sendo ρT de 70 e a segunda linha sendo ρw de 

50, para razão da cavidade do teto RCT de 0,46, resulta refletância da cavidade do teto ρCT 

como 64%. Agora, a primeira linha sendo ρC de 10 e a segunda linha continuando ρw de 50, 

para razão da cavidade do chão RCC de 1,38, resulta refletância da cavidade do chão ρCC 

como 12%. 

 

De acordo com a tabela 9, o tipo de luminária será o 3. Utilizando ρCT como 64% na 

primeira linha, ρw como 50% na segunda linha, RCR como 3,67 na quarta coluna, resulta em 

coeficiente de utilização  de 0,44 – valores foram interpolados. 

 

Como ρCC foi diferente de 20%, faz-se a correção indicada pela tabela 10. Utilizando 

ρCC de 10% nesta tabela, resulta no índice de correção de 0,963. 

                                           0,963 0,44 0,42                                             (20) 

 Os fatores que fornecem o FPL são obtidos: 

1. Considerando que a temperatura ambiente não influenciará nas lâmpadas. TA = 1 
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2. Considerando que a tensão elétrica varia no máximo 4%, conforme a queda de tensão 

máxima admissível. VS = 0,98 

3. Considerando reator ideal para a lâmpada. FR = 1 

4. Considerando FSL = 1 

5. De acordo com a tabela 11, considera-se o ambiente como muito limpo. O período de 

manutenção ou limpeza é de 12 meses. Consultando a figura 8, o percentual devido à 

sujeira é de 8%. Com os dados da tabela 12, sendo direto o tipo de distribuição da 

luminária, e razão da cavidade do recinto RCR como 3,67, o FDS será de 0,97. 

6. De acordo com a figura 3, a vida útil das lâmpadas fluorescentes comuns é de 7500h. 

O período de troca de lâmpada é de 4320h, com 50% de queima. 

                                                        0,29                                                     (21) 

 Logo, o FQL = 0,71. 

7. Consultando a figura 9, considera-se que FDL = 0,85. 

8. De acordo com a tabela 13, a categoria de manutenção é II. O ambiente é considerado 

como muito limpo (tabela 11). E, consultando o segundo gráfico da figura 10, o FDSL 

é de 0,97. 

Logo, o fator de perdas de luz (FPL), dado pela equação (15), será 0,56. 

           1 0,98 1 1

                          0,97 0,71 0,85 0,97 0,56                                                                 (22) 

 

Portanto, admitindo E = 200 lx; área do recinto S = 30m2, tem-se: 

                                  
   

   
,     ,

25412                                           (23) 

Utilizando a lâmpada fluorescente FO32W/840 da Osram, de 2700 lm, tem-se, como 

número de lâmpadas necessárias para o recinto: 

                       
    â

9,4 10  â                                (24) 

Serão, portanto, 5 luminárias com 2 lâmpadas fluorescentes cada, distribuídas 

uniformemente na sala. Em comparação com o método dos lumens, que equacionou um fluxo 

luminoso  de 15699 lm, o método das cavidades zonais equaciona um fluxo maior, 

resultando em maior número de lâmpadas para atender a luminosidade necessária para o 

recinto. Logo, este método é mais detalhista quanto a absorção e reflexão da luz que as 

paredes, teto, chão e luminárias produzem. Cabe ao projetista escolher qual fluxo luminoso 

produzido e qual método de cálculo atender, de acordo com o conforto luminoso desejado. 
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2.   DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES ELÉTRICOS 
 

 

O dimensionamento técnico de um circuito é a aplicação das prescrições descritas na 

NBR 5410:2004 relativas à escolha da seção de um condutor. A seção dos condutores deve 

ser determinada de forma que sejam atendidos, no mínimo, todos os fatores a seguir: 

a. Seção mínima de condutor, estipulada em tabela; 

b. A capacidade de condução de corrente dos condutores deve ser igual ou superior à 

corrente de projeto do circuito; 

c. Os limites de queda de tensão não podem ser ultrapassados; 

d. A proteção contra sobrecargas deve ser calculada; 

e. A proteção contra curtocircuitos e solicitações térmicas deve ser projetada; 

f. A proteção contra choques elétricos por seccionamento automático da alimentação, 

quando pertinente. 

 

A princípio, cada um dos itens anteriores pode resultar numa seção de condutor 

diferente. E a seção adotada deve ser a maior dentre todas as seções obtidas, garantindo a 

confiabilidade, segurança e funcionamento do projeto elétrico. 

 

 

2.1   SEÇÃO MÍNIMA DE CONDUTORES 
 

As seções mínimas admitidas em qualquer instalação de baixa tensão estão definidas 

na tabela 47 na NBR 5410:2004 – a seção dos condutores de fase, em corrente alternada, não 

deve ser inferior ao valor pertinente dado. A tabela 14 apresenta a seção mínima de 

condutores. Cabe ressaltar os valores mais comumente utilizados em projetos de baixa tensão: 

a seção mínima de condutores de cobre para circuitos de iluminação é 1,5mm2; e a seção 

mínima de condutores de cobre para circuitos de força – como as tomadas de uso geral, de 

100VA – é 2,5mm2. 
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Tabela 14 – Seção mínima de condutores elétricos. 

 
                                                                      Fonte: Tabela 47 da ABNT NBR 5410: 2004. p.113. 
 

 

2.2   CRITÉRIO DE CAPACIDADE DE CORRENTE 
 

Após o estudo prévio da carga a ser alimentada por um circuito, faz-se o cálculo da 

corrente de projeto IB – determinar a seção do condutor que, nas condições reais do circuito, 

oferece capacidade de condução de corrente suficiente para a circulação de IB. A equação (25) 

fornece a corrente de projeto IB  a partir da tensão, potência e fator de potência da carga. 

 

                                                
       

                                                           (25) 

onde: 

 = corrente de projeto [A] 

P = potência [W] 

V = tensão entre fase e neutro, ou entre fases [V] 

 = fator de potência da carga 

k = 1 para circuitos de corrente contínua ou monofásicos a 2 fios 

k = 1,73 para circuitos trifásicos a 3 fios 

k = 2 para circuitos trifásicos de 2 fases + neutro 

k = 3 para circuitos trifásicos a 4 fios 
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A corrente transportada por qualquer condutor, durante períodos prolongados em 

funcionamento normal, deve ser tal que a temperatura máxima para serviço contínuo não 

ultrapasse ao especificado na tabela 15 (conforme tabela 35 da NBR 5410:2004). 

 

Tabela 15 – Temperatura de condutores em funcionamento. 

 
                                                                                Fonte: Tabela 15 da ABNT NBR 5410: 2004. p.100. 

 

Outro fator a se considerar no dimensionamento de condutor por capacidade de 

corrente é o método ou forma de instalação dos fios/cabos. Esses métodos são dados pela 

tabela 33 da NBR 5410:2004, reproduzidos aqui na tabela 16, como, por exemplo: 

– 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; 

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

– C: cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede; 

– D: cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo; 

– E: cabo multipolar ao ar livre; 

– F: cabos unipolares justapostos (na horizontal, na vertical) ao ar livre; 

– G: cabos unipolares espaçados ao ar livre. 
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Tabela 16 – Métodos de instalação de condutores elétricos. 
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                                                                                            Fonte: Tabela 33 da ABNT NBR 5410: 2004. p.90. 

 

 A partir do método de instalação referido na tabela 16, usa-se as tabelas de 

capacidades de condução de corrente IC, tabelas 36 a 39 da NBR 5410:2004, para determinar 

a seção do condutor do circuito cuja corrente de projeto IB foi previamente calculada. 

 

A tabela 36 da NBR 5410:2004, aqui parcialmente reproduzida como tabela 17, é 

utilizada para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D em isolação PVC. 
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 Tabela 17 – Capacidade de condução de corrente IC para condutor de cobre. 

Temperatura ambiente de referência = 30ºC no ar e 20ºC no solo 

Temperatura no condutor = 70ºC 

Isolação de PVC 

 
                                                                                         Fonte: Tabela 36 da ABNT NBR 5410: 2004. p.101. 

 

Observa-se que a temperatura no condutor, dado pela tabela 17, é a temperatura 

característica de condutores apresentada na tabela 15. 

 

A tabela 18 reproduz parcialmente a tabela 37 da NBR 5410:2004, utilizada para os 

métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D em isolação EPR ou XLPE. Para esse tipo de 

condutor a temperatura do mesmo é maior que a no de PVC, ou seja, de 90ºC. 
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Tabela 18 – Capacidade de condução de corrente IC para condutor de cobre. 

Temperatura ambiente de referência = 30ºC no ar e 20ºC no solo 

Temperatura no condutor = 90ºC 

Isolação de EPR ou XLPE 

 
                                                                                        Fonte: Tabela 37 da ABNT NBR 5410: 2004. p.102. 

 

A tabela 19 reproduz parcialmente a tabela 38 da NBR 5410:2004, utilizada para os 

métodos de referência E, F e G em isolação PVC. 
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Tabela 19 – Capacidade de condução de corrente IC para condutor de cobre. 

Temperatura ambiente de referência = 30ºC no ar 

Temperatura no condutor = 70ºC 

Isolação de PVC 

 
                                                                                             Fonte: Tabela 38 da ABNT NBR 5410: 2004. p.103. 

 

A tabela 20 reproduz parcialmente a tabela 39 da NBR 5410:2004, utilizada para os 

métodos de referência E, F e G em isolação EPR ou XLPE. 
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Tabela 20 – Capacidade de condução de corrente IC para condutor de cobre. 

Temperatura ambiente de referência = 30ºC no ar 

Temperatura no condutor = 90ºC 

Isolação de EPR ou XLPE 

 
                                                    Fonte: Tabela 39 da ABNT NBR 5410: 2004. p.104. 

 

O valor de corrente IC das tabelas 17 a 20 é relativo a condições pré-estabelecidas de 

temperatura ambiente, resistividade térmica de solo, agrupamento de condutores. Esse valor 

deve ser corrigido quando as condições de instalação do cabo diferem das especificações 

tabeladas. 

 

O valor da temperatura ambiente a utilizar é o da temperatura do meio circundante 

quando o condutor considerado não estiver carregado. Os valores de capacidade de condução 
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de corrente fornecidos pelas tabelas 17 a 20 (36 a 39 da NBR 5410:2004) são referidos a uma 

temperatura ambiente de 30ºC para todas as maneiras de instalar, exceto as linhas enterradas, 

cujas capacidades são referidas a uma temperatura de 20ºC no solo. Se os condutores forem 

instalados em ambiente cuja temperatura difira de 30ºC para o ar e 20ºC para o solo, o fator 

de correção de temperatura (FCT) deve ser aplicado, conforme tabela 21 (referida como 

tabela 40 da NBR 5410:2004). 

 

Tabela 21 – Fator de correção de temperatura (FCT). 

 
                                                               Fonte: Tabela 40 da ABNT NBR 5410: 2004. p.106. 
 

Nas tabelas 17 e 18 (referidas como 36 e 37 na NBR 5410:2004), as capacidades de 

condução de corrente indicadas para linhas subterrâneas são válidas para uma resistividade 
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térmica do solo de 2,5 K.m/W. O valor de 2,5 K.m/W é o recomendado pela IEC quando o 

tipo de solo não é especificado. A tabela 22 (conforme a tabela 41 da NBR 5410:2004) 

fornece os valores de correção para resistividades térmicas no solo (FCS) diferentes de                  

2,5 K.m/W. 

 

Tabela 22 – Fatores de correção do solo (FCS). 

 
                                                                             Fonte: Tabela 41 da ABNT NBR 5410: 2004. p.107. 

 

Os valores de capacidade de condução de corrente fornecidos pelas tabelas 17 a 20 (36 

a 39 da NBR 5410:2004) são referidos para o número de condutores carregados que se 

encontra indicado em cada uma de suas colunas. Para um número superior às quantidades de 

condutores indicados nas tabelas, o fator de correção de agrupamento (FCA) deve ser 

utilizado. A tabela 23 (tabela 42 da NBR 5410:2004) é aplicada para condutores agrupados 

em feixe, e quando agrupados no mesmo plano e em camada única. A tabela 24 (conforme a 

tabela 43 da NBR 5410:2004) apresenta fator de correção para condutores agrupados em mais 

de uma camada. A figura 11 exemplifica 10 cabos multipolares em uma única camada; a 

figura 12 exemplifica 3 camadas de 10 cabos multipolares. 

 

 
Figura 11 – Cabos multipolares em camada única. Fonte: Souza, J.R.A.; Moreno, H. p.193. 
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Figura 12 – Cabos multipolares em três camadas. Fonte: Souza, J.R.A.; Moreno, H. p.193. 

 

Tabela 23 – Fator de correção de agrupamento (FCA). 

 
                                                                                             Fonte: Tabela 42 da ABNT NBR 5410: 2004. p.108. 
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Tabela 24 – Fator de correção de agrupamento (FCA) para múltiplas camadas. 

 
                                                                                Fonte: Tabela 43 da ABNT NBR 5410: 2004. p.109. 

 

Para as linhas subterrâneas, os fatores de agrupamento utilizados são os dados pela 

tabela 25 (conforme tabela 44 da NBR 5410:2004) – para cabos diretamente enterrados; e 

tabela 26 (conforme tabela 45 da NBR 5410:2004) – para cabos em eletrodutos enterrados. 

 

Tabela 25 – Fator de correção de agrupamento (FCA) para cabos diretamente 

enterrados. 

 
                                                                                       Fonte: Tabela 44 da ABNT NBR 5410: 2004. p.107. 
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Tabela 26 – Fator de correção de agrupamento (FCA) para cabos em eletrodutos 

enterrados. 

 
                                                                                           Fonte: Tabela 45 da ABNT NBR 5410: 2004. p.110. 

 

Os fatores de correção de agrupamento indicados nas tabelas 23 a 26 são válidos para 

condutores igualmente carregados, e que suas capacidades de condução de corrente baseiam-

se na mesma temperatura máxima de serviço contínuo e cujas seções nominais estão contidas 

no intervalo de três seções normalizadas sucessivas. Por exemplo, se agrupados condutores de 

1,5mm2, 2,5mm2 e 4mm2, as tabelas 23 a 26 são válidas. Quando os condutores de um grupo 

não preencherem essa condição, os fatores de agrupamento aplicáveis devem ser obtidos 

recorrendo-se a NBR 11301:1990, ou à equação (26). 
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√

                                                              (26) 

onde n é o número de circuitos ou de cabos multipolares. 

 

O valor da capacidade de corrente IC, disposto nas tabelas 17 a 20, é corrigido pelos 

fatores de resistividade do solo (tabela 22), temperatura (tabela 21) e agrupamento de 

condutores (tabela 23 a 26), quando necessário, resultando na capacidade de corrente 

corrigida IZ, dada pela equação (27). 

                                                                                        (27) 

 

  

2.3   MÉTODO DA QUEDA DE TENSÃO 
 

A NBR 5410:2004 estabelece limites superiores para a queda de tensão no cabo 

condutor elétrico, em qualquer ponto da instalação. Esses limites são definidos como: 

a) 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT, no caso 

de transformador de propriedade da(s) unidade(s) consumidora(s); 

b) 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT da 

empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de entrega for aí localizado; 

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

com fornecimento em tensão secundária de distribuição; 

d) 7%, calculados a partir dos terminais de saída do gerador, no caso de grupo gerador 

próprio. (Fonte: item 6.2.7.1, da NBR 5410:2004). 

 

Nos casos das alíneas a), b) e d), quando as linhas principais da instalação tiverem um 

comprimento superior a 100m, 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%. Salienta-se que em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser 

superior a 4%. Para o cálculo da queda de tensão num circuito deve ser utilizada a corrente de 

projeto IB do circuito. A figura 13 exemplifica essa tolerância. 

 

Estes limites de queda de tensão apresentados são válidos quando a tensão nominal 

dos equipamentos de utilização previstos for coincidente com a tensão nominal da instalação 

elétrica projetada.  
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Figura 13 – Limites de queda de tensão para instalações elétricas. Fonte: Creder, H. p.96. 

 

A queda de tensão de um condutor elétrico pode ser obtida pela equação (28). 

 

                        ∆                                          (28) 

onde: 

∆  = queda de tensão [V] 

 = comprimento do circuito [km] 

IB = corrente de projeto do circuito [A] 

r = resistência do condutor a uma dada temperatura, geralmente 70ºC [Ω/km] 

 = reatância indutiva do condutor [Ω/km] 

 = fator de potência da carga 

 = fator reativo da carga 

t = coeficiente que depende do tipo de circuito e do tipo de tensão, de fase (entre fase e 

neutro) ou de linha (entre fases), dado pela tabela 27. 

 

Tabela 27 – Valores do coeficiente t para cálculo da queda de tensão. 

 
                                                                             Fonte: Souza, J.R.A.; Moreno, H. p.195. 
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Os valores da resistência e da reatância indutiva do condutor de cobre, para aplicação 

na equação (28), podem ser obtidos na tabela 28. Esses valores são utilizados para condutores 

de isolação de PVC, EPR ou XLPE, em condutos fechados não magnéticos, válidos para 

condutores isolados, cabos unipolares e multipolares. A unidade é [Ω/km]. 

 

Tabela 28 – Resistências elétricas e reatâncias indutivas em cabos de cobre em 

conduto fechado. 

 
                                                                                                                                               Fonte: Pirelli. p.19. 

 

Para aplicação em instalações de condutores ao ar livre, com isolação de PVC, EPR ou 

XLPE, os valores da resistência e da reatância indutiva do condutor de cobre podem ser 

obtidos pela tabela 29, também válidos para condutores isolados, cabos unipolares e 

multipolares. A unidade é [Ω/km]. 
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Tabela 29 – Resistências elétricas e reatâncias indutivas em cabos de cobre ao ar livre, 

a dois condutores. 

 
                                                                                                                                               Fonte: Pirelli. p.20. 

 

A tabela 30 fornece os valores da resistência e da reatância indutiva do condutor de 

cobre para casos de três condutores ao ar livre. A unidade é [Ω/km]. 
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Tabela 30 – Resistências elétricas e reatâncias indutivas em cabos de cobre ao ar livre, 

a três condutores. 

 
                                                                                                                                             Fonte: Pirelli. p.21. 

 

Outra forma de cálculo de queda de tensão, no intuito de projeto de condutores para 

instalação elétrica, consiste em consultar diretamente o catálogo do fio/cabo fornecido pelo 

fabricante, aplicando os dados na equação (29). O valor obtido Δ %  fornece a porcentagem 

de queda de tensão comparada à tensão V do circuito. E esse valor que será verificado com os 

limites de queda de tensão estabelecidos pela Norma NBR 5410:2004. 

                                    Δ % V                                                              (29) 

onde: 

IB = corrente de projeto do circuito [A] 

 = comprimento do circuito [km] 

 = tensão entre fase/neutro ou entre fases [V] 

ΔV  = queda de tensão unitária, obtida consultando a tabela 31 [V/A.km] 
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Tabela 31 – Queda de tensão unitária, para isolação em PVC. 

 
Fonte: Lima Filho, D.L. p.135. 

 

Os valores apresentados na tabela 31, fornecidos no catálogo de cabos da Prysmian, 

são aproximadamente os mesmos valores fornecidos pelos catálogos de outros fabricantes, 

como da Ficap e da Corfio. Os valores de ΔV  dados na tabela são para fatores de potência 

de 0,8 ou 0,95, cabendo ao projetista utilizar o valor mais próximo ao fator de potência 

desejado; ou recorrer a equação (28), para cálculos mais precisos. 

 

Os três fatores apresentados – seção mínima de condutor, capacidade de condução de 

corrente, limites de queda de tensão – são suficientes para o projeto da seção nominal mínima 

e adequada do circuito elétrico, pois a NBR 5410:2004 (item 6.2.6.1.2, página 113) afirma 

que no mínimo todos os seis critérios devem ser atendidos, mas não necessariamente os seis 

simultaneamente. O projeto relacionado à sobrecorrente, ao curtocircuito e ao choque elétrico 

é assunto do capítulo 3 deste trabalho, onde trata de dispositivos de proteção – disjuntores. 
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2.4   CONDUTOR NEUTRO E DE PROTEÇÃO 
 

O condutor neutro (N), se existir, deve possuir a mesma seção que o(s) condutor(es) 

fase nos seguintes casos: 

• Em circuitos monofásicos a dois ou três condutores e bifásicos a três condutores, 

qualquer que seja a seção; 

• Em circuitos trifásicos, quando a seção dos condutores fase for inferior ou igual a 

25mm2, em cobre ou alumínio; 

• Em circuitos trifásicos, quando for prevista a presença de correntes de terceira 

harmônica, com taxas até 15% qualquer que seja a seção. 

 

O condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito. 

 

Num circuito trifásico com neutro e cujos condutores de fase tenham uma seção 

superior a 25mm2, a seção do condutor neutro pode ser inferior à dos condutores de fase, sem 

ser inferior aos valores indicados na tabela 32 (conforme a tabela 48 da NBR 5410:2004), em 

função da seção dos condutores de fase, quando as três condições seguintes forem 

simultaneamente atendidas: 

• O circuito for presumivelmente equilibrado, em serviço normal; 

• A corrente das fases não contiver uma taxa de terceira harmônica e múltiplos superior 

a 15%; 

• O condutor neutro for protegido contra sobrecorrentes, da seguinte maneira: quando a 

seção do condutor neutro for pelo menos igual ou equivalente à dos condutores de 

fase, não é necessário prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro, nem 

dispositivo de seccionamento nesse condutor. Quando a seção do condutor neutro for 

inferior à dos condutores de fase, é necessário prever detecção de sobrecorrente no 

condutor neutro, adequada à seção desse condutor. Essa detecção deve provocar o 

seccionamento dos condutores de fase, mas não necessariamente do condutor neutro. 

No entanto, admite-se omitir a detecção de sobrecorrente no condutor neutro, se as 

duas condições seguintes forem simultaneamente atendidas: 

a) o condutor neutro estiver protegido contra curtocircuitos pelo dispositivo de 

proteção dos condutores de fase do circuito; 
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b) a corrente máxima suscetível de percorrer o condutor neutro em serviço normal for 

claramente inferior ao valor da capacidade de condução de corrente desse condutor. 

 

Os valores da tabela 32 são aplicáveis quando os condutores de fase e o condutor 

neutro forem do mesmo metal. 

 

Tabela 32 – Seção reduzida do condutor neutro. 

 
                             Fonte: Tabela 48 da ABNT NBR 5410:2004. p.115. 

 

Em um circuito terminal, o condutor de proteção (PE) liga as massas dos 

equipamentos de utilização e, se for o caso, o terminal terra das tomadas de corrente ao 

terminal de aterramento do quadro de distribuição respectivo. 

 

Em um circuito de distribuição, o condutor de proteção interliga o terminal de 

aterramento do quadro de onde parte o circuito de distribuição ao quadro alimentado pelo 

circuito. O dimensionamento do condutor de proteção deve atender a aspectos elétricos e 

mecânicos. 

 

A tabela 33 (conforme tabela 58 da NBR 5410:2004) apresenta a seção do condutor de 

proteção em função da seção dos condutores fase. Neste caso, os condutores fase e de 

proteção devem ser do mesmo material condutor. 
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Tabela 33 – Seção mínima do condutor de proteção. 

 
                                                Fonte: Tabela 58 da ABNT NBR 5410:2004. p.150. 

 

A seção de qualquer condutor de proteção que não faça parte do mesmo cabo ou não 

esteja contido no mesmo conduto fechado que os condutores de fase não deve ser inferior a: 

a) 2,5mm2 em cobre se for provida proteção contra danos mecânicos; 

b) 4mm2 em cobre se não for provida proteção contra danos mecânicos. 

 

Um condutor de proteção pode ser comum a dois ou mais circuitos, desde que esteja 

instalado no mesmo conduto que os respectivos condutores de fase e sua seção seja 

dimensionada conforme a tabela 33. 

 

 

2.5   EXEMPLO DE APLICAÇÃO 
 

Considerando, como exemplo, o circuito 13 da planta baixa elétrica do Anexo A deste 

trabalho. Trata-se de tomadas de uso geral (TUG), cada uma programada para 100VA (no 

máximo) conforme a NBR 5410:2004, totalizando 19 tomadas, somando 1900VA. A tomada 

mais distante localiza-se a 46m do QGBT – considerando pé direito de 3m e altura da tomada 

de 0,30m do piso. A temperatura ambiente média considerada será de 40ºC – valor devido a 

temperatura média do espaço forro-brasilit, no verão, em dia ensolarado. 

 

Os condutores estão dentro de eletrodutos de PVC, aparentes na alvenaria e/ou sobre o 

forro de placas de PVC. Nesses eletrodutos, nos trechos mais agrupados, passam 4 circuitos: 

1, 11, 12 e 13 – conforme pode ser conferido na planta. A tensão é de 127V, alternada, fator 

de potência unitário, três condutores: um fase, um neutro e um terra, com isolação de PVC. 

 

De acordo com a equação (25), a corrente de projeto  será: 
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15                                          (30) 

 

Consultando a tabela 16, o método de instalação é o de número 3, de referência B1. 

Conferindo na tabela 17, o condutor indicado para  de 15A é o de seção 1,5mm2. Mas a 

NBR 5410:2004 indica seção de no mínimo 2,5mm2 para TUGs (tabela 14 do subcapítulo 2.1 

deste trabalho). 

 

Contudo, o cálculo de  deve ser conferido, conforme a equação (27). O FCT, 

conforme a tabela 21, é de 0,87 para temperatura ambiente média de 40ºC em condutor de 

isolação de PVC. 

 

O FCA será dado pela tabela 23, sendo de 0,65 para 4 circuitos embutidos em conduto 

fechado, do método de referência B1. Aplicando na equação (27), resulta em: 

 

                      24 0,87 1 0,65 13,6                    (31) 

onde  é a corrente dada pela tabela 17 para condutores de seção de 2,5mm2. 

 

Como  é menor que a corrente de corrente de projeto , opta-se pelo condutor de 

seção imediatamente superior a 2,5mm2, ou seja, 4mm2. Conferindo  através da equação 

(32), conclui-se que a seção de 4mm2 atende ao critério da capacidade de corrente, pois IZ>IB. 

 

          32 0,87 1 0,65 18                       (32) 

 

O condutor escolhido, de 4mm2, deve ser averiguado pelo critério da queda de tensão 

máxima admissível, de 4% segundo a NBR 5410:2004, exemplificado na figura 13. A 

equação (28) apresenta a forma de cálculo. Os valores de  e de  são dados pela tabela 28, 

para cabos de cobre em conduto fechado. 

 

   ∆ 2 0,046 15 5,52 1 0 0,14

            7,6                                                                                                                           (33) 
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 Logo, o valor de 7,6V equivale a uma queda de tensão de 6%, ultrapassando o valor 

máximo admissível de 4%. É necessário aumentar a seção nominal do condutor, de 4mm2 

para 6mm2. Refazendo o cálculo de ∆ . 

   ∆ 2 0,046 15 3,69 1 0 0,13

            5,1                                                                                                                           (34) 

 

O valor de 5,1V equivale a uma queda de tensão de 4% – valor dentro do limite 

máximo admissível. 

 

Outra forma de obter-se a queda de tensão é através da equação (29). O valor de 

ΔV  é dado pela tabela 31, quinta coluna para condutor de 6mm2. 

               Δ % V           , , 3,8%                          (35) 

 

As equações (34) e (35) concluem igualmente na aprovação do condutor de 6mm2 para 

o circuito 13 no quesito queda de tensão máxima admissível. 

 

O valor de  atualizado para a nova seção de condutor de 6mm2 será de: 

        41 0,87 1 0,65 23,2                      (36) 
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3.   DIMENSIONAMENTO DE DISJUNTORES 
 

 

O objetivo do dimensionamento técnico e especificações de um disjuntor é a proteção 

do circuito elétrico contra faltas e falhas em seu funcionamento e em sua proteção. Neste 

capítulo, alguns conceitos devem ser previamente apresentados, a seguir. 

 

O curtocircuito é uma ligação intencional ou acidental entre dois ou mais pontos de 

um circuito através de uma impedância desprezível. A corrente de curtocircuito, sendo 

definida como corrente de falta, é a sobrecorrente que resulta de uma falta direta entre 

condutores vivos sob potenciais diferentes em funcionamento normal. Por essa definição, 

podem ser chamadas de correntes de curtocircuito aquelas resultantes de faltas diretas entre 

condutores de fase e/ou entre condutor(es) de fase e o condutor neutro. 

 

A corrente de fuga é a corrente de condução que, devido à imperfeição na isolação, 

percorre um caminho diferente do previsto. A corrente de fuga de uma instalação é a corrente 

que, na ausência de falta, flui para a terra ou para elementos condutivos estranhos à 

instalação. 

 

Sobrecorrente é uma corrente que excede um valor nominal. Para condutores, o valor 

nominal considerado é a capacidade de condução de corrente IC ou IZ do mesmo. 

 

A corrente diferencial-residual IDR de um circuito é a soma algébrica dos valores 

instantâneos das correntes que percorrem todos os condutores vivos do circuito, em um dado 

ponto. Na ausência de fuga e/ou de falta para a terra, IDR é igual a zero; caso contrário 

(havendo corrente de fuga e/ou corrente de falta para terra), IDR será diferente de zero. 

 

O projeto e especificações abordados neste capítulo são para esquemas TN de 

instalação elétrica, conforme item 4.2.2.2.1 da NBR 5410:2004; o TN-S é o método mais 

comumente encontrado e utilizado. A figura 14 ilustra os três variantes de um esquema TN. A 

sigla PE refere-se a condutor de proteção (ou terra) e PEN o condutor combinando as funções 

de neutro e condutor de proteção. 
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Figura 14 – Esquema TN em suas três variantes: TN-S, TN-C-S, TN-C. Fonte: Figuras 1, 2 e 3 da ABNT NBR 

5410:2004. p.15-16. 
   

Este capítulo aborda três proteções possíveis no dimensionamento de disjuntores: 

proteção contra sobrecorrente, curtocircuito e choque elétrico, de acordo com a NBR 

5410:2004. A partir da seção de um condutor, já calculada pelos métodos do capítulo anterior, 

se faz a verificação se a mesma suporta faltas e falhas atuando em conjunto com o disjuntor; 

se a seção não suporta, ela deve ser modificada. 

 

 

3.1   PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE 
 

O projeto de um dispositivo destinado a proteção contra sobrecorrente – disjuntor 

termomagnético – tem por objetivo evitar que a corrente exigida na sobrecarga ultrapasse a 

temperatura limite do condutor, devido aos seus efeitos térmicos e mecânicos, dado pela 

tabela 15 (tabela 35 da NBR 5410:2004), a fim de impedir a fundição da isolação, das 

conexões, das terminações e da circunvizinhança dos condutores.  

 

A detecção de sobrecorrente deve ser prevista em todos os condutores de fase, e deve 

provocar o seccionamento do condutor em que a sobrecorrente for detectada, não precisando, 

necessariamente, provocar o seccionamento dos outros condutores vivos. Já em locais de 
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habitação, todo circuito terminal deve ser protegido contra sobrecorrentes por disjuntor que 

assegure o seccionamento simultâneo de todos os condutores de fase. Isso significa que o 

disjuntor deve ser multipolar, quando o circuito for constituído de mais de uma fase. 

 

Alguns itens da NBR 5410:2004, quanto à proteção contra sobrecorrente, são: 

• Devem ser providos dispositivos que assegurem proteção contra sobrecargas em todos 

os pontos onde uma mudança (por exemplo, de seção, de natureza, de maneira de 

instalar ou de constituição) resulte em redução do valor da capacidade de condução de 

corrente dos condutores; 

• Admite-se omitir a proteção contra sobrecargas: a) em linha que, situada a jusante de 

uma mudança de seção, de natureza, de maneira de instalar ou de constituição, seja 

efetivamente protegida contra sobrecargas por um dispositivo de proteção localizado a 

montante; b) em linha não sujeita à circulação de correntes de sobrecarga, protegida 

contra curtocircuitos de acordo e que não possua derivação ou tomada de corrente; c) 

nas linhas de sinal, incluindo circuitos de comando; 

• Recomenda-se omitir o dispositivo de proteção contra sobrecargas em circuitos que 

alimentem equipamentos de utilização, nos casos em que o desligamento inesperado 

do circuito suscitar uma situação de perigo ou, inversamente, desabilitar equipamentos 

indispensáveis numa situação de perigo. São exemplos de tais casos: a) circuitos de 

excitação de máquinas rotativas; b) circuitos de alimentação de eletroimãs para 

elevação de cargas; c) circuitos secundários de transformadores de corrente; d) 

circuitos de motores usados em serviços de segurança (bombas de incêndio, sistemas 

de extração de fumaça, etc.) (Fonte: ABNT NBR 5410:2004, p.64-65). 

 

As características de atuação do disjuntor termomagnético para proteção contra 

sobrecorrente devem obedecer as equações (37) e (38). 

                                                                                                                           (37) 

                                                                  1,45                                                            (38) 

onde: 

 = corrente de projeto do circuito [A] 

 = corrente nominal do disjuntor [A] 

 = definido na equação (27) como capacidade de condução de corrente corrigida dos 

condutores [A]. IC é usado quando não há correções a fazer a partir dos valores tabelados. 
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 = corrente convencional que assegura efetivamente a atuação do disjuntor [A]. 

 

A equação (38) é aplicável quando for possível assumir que a temperatura limite de 

sobrecarga dos condutores, 100ºC para isolação em PVC e 130ºC para isolação em 

EPR/XLPE dados na tabela 15, não venha a ser mantida por um tempo superior a 100h 

durante 12 meses consecutivos, ou por 500h ao longo da vida útil do condutor. Quando isso 

não ocorrer, a equação (38) deve ser substituída pela equação (39). 

                                                                                                                                    (39) 

 

A figura 15 resume as condições estabelecidas anteriormente. O valor da corrente 

convencional de atuação I2 é obtido com base na tabela 34, de acordo com a NBR 5361:1998. 

 

 
Figura 15 – Condições de proteção contra sobrecargas. Fonte: Lima Filho, D.L. p.171. 

 

Tabela 34 – Tempos e correntes convencionais de atuação I2 para disjuntores. 

Corrente nominal 
do disjuntor IN 

[A] 

Corrente 
convencional de 
não atuação [A] 

Corrente 
convencional de 
atuação I2 [A] 

Tempo 
convencional [h] 

Temperatura 
ambiente de 
referência 

IN≤50 1,05 1,35 1 25ºC 
IN>50 1,05 1,35 2 25ºC 
                                                                                                                Fonte: Lima Filho, D.L. p.171. 

                            

 

3.2   PROTEÇÃO CONTRA CURTOCIRCUITO 
 

Devem ser previstos dispositivos de proteção para interromper toda corrente de 

curtocircuito nos condutores antes que os efeitos térmicos e mecânicos dessa corrente possam 

tornar-se perigosos aos condutores e suas ligações. A tabela 15 apresenta a temperatura limite 
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a que o condutor pode ser submetido em um curtocircuito sem que haja rompimento do cabo 

– 160ºC para isolação em PVC e 250ºC para isolação em EPR/XLPE. 

 

A NBR 5410:2004 utiliza a integral de Joule para a verificar a coordenação entre 

condutores e dispositivos de proteção contra curtocircuito. A integral de Joule é definida 

como a integral do quadrado da corrente durante um dado intervalo de tempo, de acordo com 

a equação (40). 

                                                                                                                     (40) 

 

A grandeza  representa os esforços térmicos e magnéticos reais impostos a um cabo 

condutor conduzindo uma corrente de curtocircuito, sendo a energia por unidade de 

resistência, em [J/Ω] ou [A2.s]. Quando as sobrecorrentes assumem valores muito elevados, 

como no caso de curtocircuitos, os condutores atingem temperaturas da ordem de centenas de 

graus em tempos extremamente pequenos, frequentemente da ordem de centésimos de 

segundo. A integral de Joule de um condutor elétrico pode ser calculada ou medida em 

ensaios de curtocircuito. 

 

A figura 16 mostra a curva da integral de Joule típica de um cabo de baixa tensão, que 

fornece, para cada valor de corrente, a “energia específica”  que pode “passar” pelo cabo, 

isto é, a integral de Joule que o cabo suporta. 

 

 
Figura 16 – Característica I2t típica de um cabo de BT e de um cabo 16mm2 cobre/PVC. Fonte: Souza, J.R.A.; 

Moreno, H. p.169,173. 
 

O trecho assintótico vertical corresponde a um valor de corrente da ordem da 

capacidade de condução de corrente do cabo, Iz ou IC, que faz com que seja atingida uma 
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temperatura da ordem da temperatura máxima para serviço contínuo do cabo (função do 

material da isolação). Essa corrente pode circular continuamente por um tempo extremamente 

longo, cerca de 20 anos, correspondendo a um valor de  praticamente infinito. O trecho 

assintótico horizontal corresponde aos valores de corrente para os quais o aquecimento do 

condutor é considerado adiabático, isto é, sem troca de calor entre condutor e isolação:  é 

constante. A região entre as assíntotas vertical e horizontal pode ser obtida a partir da 

chamada “curva de vida útil convencional” do cabo. 

 

A equação (41) apresenta a integral de Joule (energia) que o dispositivo disjuntor 

termomagnético deixa passar. E esse valor 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 curtocircuito. 

                                                                                                          (41) 

 

Para curtocircuitos de qualquer duração em que a assimetria da corrente não seja 

significativa, e para curtocircuitos assimétricos de duração 0,1s ≤ t ≤ 5s, pode-se utilizar a 

equação (42), visto que a NBR 5410:2004 exige sempre tempo máximo de duração do 

curtocircuito de 5 segundos. 

                                                                                                                 (42) 

onde: 

I = corrente de curtocircuito presumida simétrica, em valor eficaz [A] 

t = duração do curtocircuito [s] 

K = valor indicado na tabela 35 (conforme tabela 30 da NBR 5410:2004) 

S = seção do condutor [mm2] 

 

Assim, por exemplo, a integral de Joule (energia) que adiabaticamente (sem troca de 

calor com o meio externo) leva um condutor isolado (ou cabo unipolar) de cobre, BT, com 

isolação de PVC, 16mm2, de 70 a 160°C é de 

                       115 16 3385600                                        (43) 
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Tabela 35 – Valores de K para condutores. 

 
                                                                   Fonte: Tabela 30 da ABNT NBR 5410:2004. p.68. 

 

A característica  de um disjuntor termomagnético dá o valor máximo da integral de 

Joule que o dispositivo deixa passar, em função da corrente que por ele circula. Seu aspecto 

típico é mostrado na figura 17, onde destaca-se quatro regiões: 

– a região I, com correntes I ≤ IN (IN é a corrente nominal do disjuntor), onde não 

existe limitação de corrente; 

– a região  II, com IN < I ≤ Im (Im é o limiar de atuação magnética), onde os tempos de 

atuação são relativamente longos, atuando o disparador térmico. Pode ser obtida da curva 

tempo-corrente do dispositivo; 

– a região III, com Im < I ≤ Icn (Icn é a capacidade de interrupção do dispositivo), onde 

os tempos de atuação são curtos, atuando o disparador magnético. Pode ser obtida a partir de 

ensaio de curtocircuito do dispositivo; 

– a região IV, com I > Icn , na qual o disjuntor não deve ser utilizado. 
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Figura 17 - Característica I2t típica de um disjuntor termomagnético. Fonte: Souza, J.R.A.; Moreno, H. p.169. 

 

Para aplicação das prescrições da integral de Joule que o disjuntor deixa passar a 

curtocircuitos de duração no máximo igual a 5s, os disjuntores devem atender às condições 

das equações (44) e (45), ditadas pela NBR 5410:2004 (p.128). 

                                                                                                                   (44) 

onde: 

 = corrente correspondente à interseção das curvas C e D1 da figura 18 [A] 

 = corrente de curtocircuito mínima presumida [A] 

 

 
Figura 18 – Interseção da curva de suportabilidade térmica do condutor com a curva de atuação do disjuntor. 

Fonte: Figura 11 da ABNT NBR 5410:2004. p.129. 
 

                                                                                                                        (45) 

onde: 

 = corrente correspondente à interseção das curvas C’ e D2 da figura 19 [A] 

 = corrente de curtocircuito máxima presumida no ponto de instalação do disjuntor [A] 
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Figura 19 – Interseção da curva da integral de Joule I2t suportável pelo condutor com a curva da integral de Joule 

I2t que o disjuntor deixa passar. Fonte: Figura 12 da ABNT NBR 5410:2004. p.129. 
 

 

Interpretando as equações (44) e (45), conclui-se que o disjuntor deve ter capacidade 

de ruptura compatível com a corrente de curtocircuito presumida no ponto de sua instalação; o 

disjuntor deve ser rápido o suficiente para que os condutores do circuito não ultrapassem a 

temperatura limite. O tempo limite de atuação do disjuntor pode ser calculado pela equação 

(46). E esse tempo deve ser maior ou igual ao tempo de disparo Tdd do dispositivo de 

proteção, conforme a equação (47). 

                                                                                                                       (46) 

                                                                                                                        (47) 

 

3.2.1  Determinação da corrente de curtocircuito presumida 
 

Para o correto dimensionamento do dispositivo de proteção, é necessário conhecer o 

valor de  – corrente de curtocircuito presumida – no ponto de instalação do disjuntor. 

 

As equações (48) e (49) permitem a determinação simplificada das correntes de 

curtocircuito presumidas, conduzindo a um resultado com boa aproximação para instalações 

elétricas prediais. Para 127/220V utiliza-se a equação (48), e, para 220/380V, a equação (49). 

O método admite curtocircuito trifásico e direto, e não considera as impedâncias de barras e 

dispositivos de manobra e proteção. Para as instalações alimentadas por transformador, a 

corrente de curtocircuito presumida na origem da instalação é tomada igual à corrente de 

curtocircuito no secundário do transformador. 
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                                                   ,                                                       (48) 

                                                                                                        (49) 

onde: 

 = corrente de curtocircuito presumida [kA] 

 = corrente de curtocircuito presumida [kA] a montante, geralmente no secundário do 

transformador da rua, dado pela tabela 36 

cos  = fator de potência de curtocircuito aproximado, dado pela tabela 37 

 = comprimento do circuito [m] 

S = seção do condutor [mm2] 

 

Tabela 36 – Corrente de curtocircuito presumida no secundário de transformadores. 

 
              Fonte: Souza, J.R.A.; Moreno, H. p.165. 

 

Tabela 37 – Fator de potência de curtocircuito aproximado. 

 [kA] 1,5 a 3 3,1 a 4,5 4,6 a 6 6,1 a 10 10,1 a 20 Acima de 20 
cos  0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0,25 

                                                                                                           Fonte: Creder, H. p.111. 
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Já a tabela 38, dividida em três partes, (A), (B) e (C), permite determinar, a partir da 

corrente de curtocircuito na origem de um circuito [kA] (ou da instalação, se for o caso), o 

valor da corrente de curtocircuito presumida na extremidade do circuito [kA], conhecidos seu 

comprimento  e a seção S de seus condutores. 

 

Tabela 38 – Correntes de curtocircuito presumidas. 

 
Fonte: Souza, J.R.A.; Moreno, H. p.167. 

 

Na parte superior (A) ou na inferior (C2), procurar horizontalmente, a partir da seção 

do condutor em questão (coluna da esquerda), o comprimento correspondente do circuito (ou 
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o valor imediatamente inferior ao real); descer, caso de (A), ou subir, caso de (C2), 

verticalmente à parte (B), até a linha que corresponda, na coluna “Corrente de curtocircuito a 

montante”, ao valor da corrente de curtocircuito na origem do circuito, ou a seu valor 

aproximado; o cruzamento, em (B), da coluna percorrida com a linha encontrada, fornece o 

valor de  [kA] no ponto considerado. 

 

Para exemplificar, um QGBT distante 100m do secundário de um transformador de 

rua de 15kVA, seção do condutor de 25mm2, 127V, terá corrente de curtocircuito presumida 

IK de 0,5kA, conforme cálculo apresentado na equação (50). O valor é o mesmo consultando a 

tabela 38. 

                          , ,

,
,

,

0,5                          (50) 

 

 

3.3   PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO 
 

As características do dispositivo de proteção contra choque elétrico devem ser tais que, 

ocorrendo em qualquer ponto uma falta de impedância desprezível entre um condutor de fase 

e o condutor de proteção ou uma massa, o seccionamento automático se efetue em um tempo 

no máximo igual ao especificado na tabela 39 (conforme tabela 25 da NBR 5410:2004). 

 

Tabela 39 – Tempos de seccionamento máximos do esquema TN. 

 
                                                   Fonte: Tabela 25 da ABNT NBR 5410:2004. p.39. 
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A situação 1 a que se refere a tabela 39 é para casos de código BB1, BB2, BC1, BC2 e 

BC3; enquanto que a situação 2 é para os casos de código BB3 e BC4, expressos na tabela 40 

(conforme tabelas 19 e 20 da NBR 5410:2004). 

 

Tabela 40 – Situações para tempos de seccionamento máximos do esquema TN. 

Resistência elétrica do corpo humano 

Código Classificação Características Aplicações e exemplos 
BB1 Alta Condições secas Circunstâncias nas quais a pele está 

seca (nenhuma umidade, inclusive suor) 
BB2 Normal Condições úmidas Passagem da corrente elétrica de uma 

mão à outra ou de uma mão a um pé, 
com a pele úmida de suor, sendo a 
superfície de contato significativa 

BB3 Baixa Condições molhadas Passagem da corrente elétrica entre as 
duas mãos e os dois pés, estando as 
pessoas com os pés molhados ao ponto 
de se poder desprezar a resistência da 
pele e dos pés 

Contato das pessoas com o potencial de terra 

Código Classificação Características Aplicações e exemplos 
BC1 Nulo Locais não-condutivos Locais cujo piso e paredes sejam 

isolantes e que não possuam nenhum 
elemento condutivo 

BC2 Raro Em condições habituais, 
as pessoas não estão em 
contato com elementos 
condutivos ou postadas 
sobre superfícies 
condutivas 

Locais cujo piso e paredes sejam 
isolantes, com elementos condutivos em 
pequena quantidade ou de pequenas 
dimensões e de tal forma a 
probabilidade de contato possa ser 
desprezada 

BC3 Frequente Pessoas em contato com 
elementos condutivos ou 
postadas sobre 
superfícies condutivas 

Locais cujo piso e paredes sejam 
condutivos ou que possuam elementos 
condutivos em quantidade ou de 
dimensões consideráveis 

BC4 Contínuo Pessoas em contato 
permanente com 
paredes metálicas e com 
pequena possibilidade de 
poder interromper o 
contato 

Locais como caldeiras ou vasos 
metálicos, cujas dimensões sejam tais 
que as pessoas que neles penetrem 
estejam continuamente em contato com 
as paredes. A redução da liberdade de 
movimentos das pessoas pode, por um 
lado, impedi-las de romper 
voluntariamente o contato e, por outro, 
aumentar os riscos de contato 
involuntário 

                                                                 Fonte: Tabelas 19 e 20 da ABNT NBR 5410:2004. p.30-31. 

 

O dispositivo DR ou interruptor DR é destinado a provocar a abertura dos próprios 

contatos quando ocorrer uma corrente de fuga à terra. O circuito protegido por este 

dispositivo necessita ainda de uma proteção contra sobrecarga e curtocircuito, que pode ser 

realizada por disjuntor ou fusível, devidamente coordenado com o dispositivo DR.  
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O disjuntor com proteção diferencial – DDR – tem incorporados em um único produto 

as funções do DR (interruptor diferencial) e o mini-disjuntor. O DDR possui proteção 

diferencial contra contatos diretos e indiretos, e proteção contra sobrecarga e curtocircuito. 

Sendo assim, o DDR tem a função tanto de proteger as pessoas dos efeitos maléficos de um 

choque elétrico quanto os equipamentos (patrimônio). 

 

O módulo DR é um dispositivo destinado a associação com o disjuntor 

termomagnético, adicionando a este a proteção diferencial residual, ou seja, esta associação 

permite a atuação do disjuntor quando ocorrer uma sobrecarga, curtocircuito ou corrente de 

fuga à terra. Recomendado para instalações onde a corrente de curtocircuito for elevada. 

 

Segundo a ABNT NBR 5410:2004, o uso de dispositivos de proteção a corrente 

diferencial-residual de alta sensibilidade, com corrente diferencial-residual nominal ∆  igual 

ou inferior a 30mA, é reconhecido como proteção adicional contra choques elétricos. A 

utilização de tais dispositivos não é reconhecida como constituindo em si uma medida de 

proteção completa e não dispensa, em absoluto, o emprego das medidas de proteção 

estabelecidas contra choques elétricos. Qualquer que seja o esquema de aterramento, devem 

ser objeto de proteção adicional por dispositivos a corrente diferencial-residual: 

a) os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira 

ou chuveiro; 

b) os circuitos que alimentem tomadas de corrente nominal de até 32A situadas em 

áreas externas à edificação; 

c) os circuitos de tomadas de corrente nominal de até 32A situadas em áreas internas 

que possam vir a alimentar equipamentos no exterior; 

d) os circuitos que, em locais de habitação, sirvam a pontos de utilização situados em 

cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências 

internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens. Pontos que alimentem aparelhos de 

iluminação posicionados a uma altura igual ou superior a 2,50m podem ser excluídos desta 

regra; 

e) os circuitos que, em edificações não-residenciais, sirvam a pontos de tomada 

situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, no geral, em 

áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens (fonte: ABNT NBR 5410:2004, 

p.49). 
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A proteção dos circuitos pode ser realizada individualmente, por ponto de utilização, 

por circuito ou por grupo de circuitos. E quando o risco de desligamento de congeladores por 

atuação intempestiva da proteção, associado à hipótese de ausência prolongada de pessoas, 

significar perdas e/ou consequências sanitárias relevantes, recomenda-se que as tomadas de 

corrente previstas para a alimentação de tais equipamentos sejam protegidas por dispositivo 

DR com característica de alta imunidade a perturbações transitórias, que o próprio circuito de 

alimentação do congelador seja, sempre que possível, independente e que, caso exista outro 

dispositivo DR a montante do de alta imunidade, seja garantida seletividade entre os 

dispositivos. Alternativamente, ao invés de dispositivo DR, a tomada destinada ao congelador 

pode ser protegida por separação elétrica individual, recomendando-se que também aí o 

circuito seja independente e que, caso haja dispositivo DR a montante, este seja de um tipo 

imune a perturbações transitórias. A figura 20 ilustra essas situações. 

 

Os dispositivos DR de corrente residual ∆  até 30mA são destinados a proteção de 

pessoas, e, acima deste valor, são apropriados à proteção de instalações elétricas. 

 

 
Figura 20 – Exemplificação de uso de dispositivos DR. Fonte: Souza, J.R.A.; Moreno, H. p.45. 
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Os choques podem acontecer basicamente de duas maneiras: contato direto – contato 

de pessoas ou de animais domésticos com partes vivas da instalação; contato indireto – 

contato de pessoas ou de animais domésticos com massas que ficaram acidentalmente sob 

tensão, conforme a figura 21. 

 

          
Figura 21 – Choque elétrico por contato direto e indireto. Fonte: Lima Filho, D.L. p.194-195. 

 

As medidas de proteção contra choques elétricos podem ser classificadas como: 

medidas de proteção ativas – ocorre o seccionamento automático da alimentação, visando 

impedir que uma tensão de contato se mantenha por um tempo que possa resultar em risco de 

efeito fisiológico perigoso para as pessoas ou animais domésticos; medidas de proteção 

passivas – visam limitar o valor da corrente elétrica que possa atravessar o corpo humano, 

através de um eficiente aterramento das massas, bem como impedir pela isolação das partes 

vivas, de colocação de barreiras, de obstáculos e de distanciamento, o contato com as partes 

energizadas. 

 

Os efeitos da circulação da corrente elétrica pelo corpo humano dependem 

principalmente de sua intensidade e do seu tempo de circulação. Ela provoca reações 

patofisiológicas nas pessoas, cujo efeitos principais são apresentados na tabela 41. 

 

A corrente residual ∆  foi estipulada de no máximo 30mA para proteção de pessoas 

devido ao fato que corrente superior a esta causa danos notáveis ao ser humano (conforme 

tabela 41). E, ocorrendo o choque elétrico, este não deve ultrapassar o tempo de duração de no 

máximo 0,8 segundo, nas situações de contato apresentadas na tabela 39 – ou seja, o 

dispositivo DR deve atuar antes deste tempo limite, conforme foi projetado. 
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Tabela 41 – Efeitos da corrente elétrica sobre o corpo humano. 

Valor da corrente de choque [mA] Efeitos sobre o corpo humano 
até 0,5mA Geralmente, nenhum efeito perceptível; no máximo, 

um pequeno formigamento 
entre 0,5 e 10mA Efeitos fisiológicos geralmente não-danosos; paralisia 

parcial e moderada dos músculos do braço e início de 
contração muscular 

entre 10 e 30mA Mesmos efeitos da faixa anterior, geralmente sem 
nenhum efeito patofisiológico perigoso, se houver 

interrupção da corrente em até cinco segundos 
entre 30 e 500mA Efeitos fisiológicos notáveis; tontura, sufocamento, 

possível parada respiratória; caso a corrente persista 
por um período superior a 150ms, pode haver 

fibrilação cardíaca 
acima de 500mA Efeitos fisiológicos graves e irreversíveis: parada 

respiratória e fibrilação cardíaca; possibilidade de 
reversão somente com utilização imediata de socorro 
médico e equipamento especializado (desfibrilador) 

             Fonte: Lima Filho, D.L. p.191. 

 

A tabela 41 é baseada na publicação número 479-1 da IEC, que estabelece zonas de 

efeito para circulação de correntes alternadas de 15 a 100Hz, no trajeto mão esquerda-pés, 

para pessoas com 50kgf ou mais, conforme figura 22. 

 

 
Figura 22 – Zonas tempo-corrente dos efeitos da corrente alternada no corpo humano. Fonte: Souza, J.R.A.; 

Moreno, H. p.67. 
 

Quanto aos tipos de corrente de falta que os dispositivos DR são capazes de detectar, a 

normalização distingue três tipos: 
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• tipo AC, sensível apenas a corrente alternada. Ou seja, o disparo é garantido para 

correntes (diferenciais) alternadas senoidais. É o tipo mais tradicional; 

• tipo A, sensível a corrente alternada e a corrente contínua pulsante; 

• tipo B, sensível a corrente alternada, a corrente contínua pulsante e a corrente 

contínua pura (lisa). 

 

Como informa a tabela 42, as normas IEC 61008 e IEC 61009 estabelecem limites 

tempo-corrente definidores de dois tipos de DR, batizados G e S. Para o tipo G, a 

normalização só especifica limites máximos, ou seja, o tempo máximo em que o dispositivo 

deve efetivar o desligamento do circuito protegido (tempos máximos de interrupção, to). Já o 

tipo S deve obedecer também a tempos mínimos de não-atuação (tno) – isto é, ele só pode 

atuar depois de decorrido o tempo tno. Os valores de to e de tno são especificados em função da 

corrente residual ∆ . 

 

Tabela 42 – Limites tempo-corrente para atuação dos dispositivos diferenciais. 

 
                                                                             Fonte: Souza, J.R.A.; Moreno, H. p.77. 

 

Assim, na representação gráfica desses limites, como mostrado na figura 23, o tipo G é 

ilustrado apenas com uma linha, ou curva; enquanto o tipo S é retratado com uma faixa. O 

tipo G, formalmente de uso geral, é referido também como instantâneo; e o tipo S, 

analogamente, como seletivo. 
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Figura 23 – Curvas de atuação dos dispositivos diferenciais tipo G e tipo S. Fonte: Souza, J.R.A.; Moreno, H. 

p.77. 
 

O dispositivo DR atuará de acordo com sua curva tempo-corrente com sensibilidade a 

uma corrente diferencial residual ∆  de no máximo 30mA, ou conforme projeto. 

 

Os dispositivos de proteção e as seções dos condutores devem ser escolhidos de forma 

que, ocorrendo em qualquer ponto uma falta de impedância desprezível entre um condutor de 

fase e o condutor de proteção ou uma massa, o seccionamento automático ocorra em um 

tempo no máximo igual ao especificado. Para o esquema TN, esta prescrição é atendida se a 

equação (51) for cumprida. 

                                                                                                                           (51) 

onde: 

 = impedância do percurso da corrente de falta [Ω] 

= corrente que assegura a atuação do dispositivo de proteção num tempo máximo igual ao 

especificado na tabela 39 [A] 

 = tensão nominal entre fase e terra [V] 

 

O valor de  pode ser encontrado utilizando a equação (52), sendo uma soma das 

resistências do transformador , da linha  e do condutor de aterramento . 

                                                                                                  (52) 

 

De um modo geral, as correntes nominais típicas disponíveis no mercado, seja para 

disjuntores DR ou interruptores DR, são de 25, 40, 63, 80, 100, 125A. Note-se que não é 

permitido usar um disjuntor DR de 25A, por exemplo, em circuitos que utilizem condutores 
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de seção de 1,5 e 2,5mm2. Nestes casos, a solução é utilizar uma combinação de disjuntor 

termomagnético com interruptor DR. Comercialmente, os dispositivos de proteção à corrente 

diferencial-residual são fornecidos em módulos acoplados elétrica e mecanicamente a 

disjuntores termomagnéticos, constituindo um único dispositivo. Desta forma, garante-se em 

um mesmo dispositivo a proteção dos condutores contra sobrecargas e curtocircuitos (módulo 

termomagnético) e a proteção das pessoas contra choque elétrico (módulo diferencial-

residual). 

 

 

3.4   ESPECIFICAÇÃO DE DISJUNTORES 
 

Um disjuntor tem um tempo para atuação e seccionamento, para responder a 

sobrecorrente e ao curtocircuito. Esse tempo é classificado em curvas características de 

disparo: B, C e D, descritas a seguir. 

 

Curva B: Para proteção de circuitos que alimentam cargas com características 

predominantemente resistivas, como lâmpadas incandescentes, chuveiros, torneiras e 

aquecedores elétricos, além dos circuitos de tomadas de uso geral – figura 24. Atua em 

correntes de 3 a 5 vezes a corrrente nominal IN do disjuntor. 

 
Figura 24 – Curva de disparo B para disjuntores. Fonte: Catálogo de disjuntores Siemens. 



91 
 

Curva C: Para proteção de circuitos que alimentam especificamente cargas de natureza 

indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar 

condicionado, motores para bombas, além de circuitos com cargas de características 

semelhantes a essas – figura 25. Atua em correntes de 5 a 10 vezes a corrrente nominal IN do 

disjuntor. 

 

 

 
Figura 25 – Curva de disparo C para disjuntores. Fonte: Catálogo de disjuntores Siemens. 

 

Curva D: Para proteção de circuitos que alimentam cargas altamente indutivas que 

apresentam elevados picos de corrente no momento de ligação, como grandes motores, 

transformadores, além de circuitos com cargas de características semelhantes a essas – figura 

26. Atua em correntes de 10 a 20 vezes a corrrente nominal IN do disjuntor. 
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Figura 26 – Curva de disparo D para disjuntores. Fonte: Catálogo de disjuntores Siemens. 

 

A figura 27 apresenta alguns modelos de disjuntores termomagnéticos disponíveis pela 

Siemens, curvas B, C e D. A figura 28 apresenta modelos de dispositivos DR, da Siemens. 

  

 
Figura 27 – Modelos de disjuntores termomagnéticos da Siemens. Fonte: Catálogo de disjuntores Siemens. 
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Figura 28 – Modelos de dispositivos DR da Siemens. Fonte: Catálogo de disjuntores Siemens. 

 

A temperatura ambiente tem um efeito importante sobre as características do conjunto 

disjuntores/cabos. Temperatura ambiente elevada não somente afeta a calibração do disjuntor 

como, também, pode produzir temperaturas internas acima dos limites especificados para os 

materiais isolantes. Os cabos podem adaptar-se a temperaturas elevadas, mediante o uso de 

materiais de maior capacidade térmica. Isso não é possível em dispositivos de manobra, 

devido aos requisitos técnicos e mecânicos de fabricação. Por outro lado, baixas temperaturas 

aumentam consideravelmente a capacidade de condução de corrente. Em geral, o efeito da 

temperatura ambiente em disjuntores procede como no gráfico da figura 29. Portanto, o valor 

de corrente nominal In do disjuntor deve ser corrigido pelo coeficiente de acordo com a 

temperatura ambiente de onde ele está instalado. Para correção de temperatura de 40ºC, que é 

o mais usual, o fator é de 0,9In. O padrão é de 30ºC devido ser nessa temperatura as suas 

curvas de calibração. 

 
Figura 29 – Fator de correção para temperatura de disjuntor. Fonte: Catálogo de disjuntores Siemens. 
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A figura 30 apresenta a curva tempo x corrente de um disjuntor de curva C da Pial 

Legrand. O trecho “a” da curva representa a faixa de atuação do relé térmico (resposta a 

sobrecorrente), definindo para a relação tempo x corrente uma característica inversa. Já o 

trecho “n” representa a faixa de atuação do relé eletromagnético (resposta ao curtocircuito), 

que atua, para este disjuntor, para valores de corrente acima de um limiar de dez vezes a 

corrente nominal ou de ajuste do disjuntor. Com a utilização desta curva pode-se determinar o 

tempo e a atuação do disjuntor para qualquer valor de corrente. Por exemplo, para um 

disjuntor de corrente nominal IN de 30A, se percorrido por uma corrente de 90A, demorará 40 

segundos para o disjuntor disparar, seccionando o circuito, pois I/IN = 90/30 = 3 – pelo eixo 

das correntes do gráfico, percorrer até o trecho “a”, encontrando 40 segundos no eixo do 

tempo. Ocorrendo um curtocircuito, e sendo de 3kA o valor presumido dessa corrente, tem-se 

0,04 segundos como tempo para que o disjuntor dispare e seccione o circuito (vê-se que o 

disjuntor desliga o circuito quase que instantaneamente), pois I/IN = 3000/30 = 100. 

 
Figura 30 – Curva de atuação de um disjuntor da Pial Legrand. Fonte: Catálogo de disjuntores Pial Legrand. 

x

a 

n 
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3.5   EXEMPLO DE APLICAÇÃO 
 

Considerando, novamente, o exemplo do circuito 13 da planta baixa elétrica do Anexo 

A, o mesmo utilizado no subcapítulo 2.5 deste trabalho – agora serão dimensionados 

dispositivos de proteção: disjuntores. 

 

3.5.1  Sobrecorrente 
 

Para proteção contra sobrecorrente, o disjuntor deve atender as equações (37) e (38). 

 é a corrente de projeto do circuito, de 15A, determinada na equação (30). O valor de  foi 

determinado na equação (36), ou seja, de 23,2A. 

 

                                                            15 23,2                                   (53) 

 

Será escolhido o disjuntor de IN igual a 16A, da Siemens, curva de atuação B (carga 

predominantemente resistiva), conforme a figura 27. 

 

De acordo com a tabela 34, a corrente convencional de atuação I2 para disjuntores é 

dada por: 

                                                   1,35 1,35 16 21,6                                      (54) 

 

 E, segundo a equação (38), 

                        1,45               21,6 1,45 23,2            21,6 33,6                 (55) 

 

 Portanto, condição atendida, e o disjuntor termomagnético de IN igual a 16A, da 

Siemens, curva B, pode ser utilizado para proteção contra sobrecorrente, no circuito 13. 

 

3.5.2  Curtocircuito 
 

Para a determinação da corrente de curtocircuito presumida IK, admite-se que o QGBT 

esteja localizado a 300m do transformador de rua, de 100kVA, com seção de condutor de 

35mm2 no ramal de entrada. O valor de  será de 5kA, conforme a tabela 36; e o valor de 

cos  será de 0,7 conforme a tabela 37. E, segundo a equação (48), 
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                       , ,
,

0,6                              (56) 

 

 Este valor de IK é aproximadamente o mesmo consultando diretamente a tabela 38. 

 

O disjuntor escolhido anteriormente, pela equação (53), tem suas especificações 

técnicas reproduzidas na figura 31 – disjuntor Siemens, de curva B. A corrente de interrupção 

 é de 5kA. 

 

 
Figura 31 – Informações técnicas de disjuntores Siemens, curva B. Fonte: Catálogo de disjuntores Siemens. 

 

 Segundo a equação (45), onde afirma que a corrente de interrupção  do disjuntor 

deve ser maior ou igual a corrente de curtocircuito presumida  no ponto de instalação do 

mesmo, ou seja, 

                                            5 0,6                                                         (57) 

o que verifica que a condição foi atendida. 

 

 A curva característica tempo-corrente desse disjuntor está apresentada na figura 32. 
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Figura 32 – Curva característica tempo-corrente de disjuntores Siemens, curva B. Fonte: Catálogo de disjuntores 

Siemens. 
 

Para a corrente de curtocircuito presumida  de 0,6kA e corrente nominal do disjuntor 

IN de 16A, tem-se: 

                                                               , 37,5                                                      (58) 

 

Consultando o gráfico da figura 32, para 37,5 tem-se 0,01 segundos como tempo de 

disparo  do disjuntor, por ação do relé eletromagnético. E, de acordo com a equação (46), 

o tempo limite de atuação do disjuntor será de 1,32 segundos, sendo K igual a 115 pois o 

condutor é de cobre, isolação de PVC de seção nominal até 300mm2. 

                                      1,32                                                  (59) 

 

E, de acordo com a equação (47), que compara os tempos de atuação e disparo do 

disjuntor: 

                                                     0,01 1,32                                            (60) 

 

Portanto, condições atendidas, e o disjuntor termomagnético de IN igual a 16A, da 

Siemens, curva B, pode ser utilizado para proteção contra sobrecorrente e curtocircuito, no 

circuito 13. 
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3.5.3  Choque elétrico 
 

As tomadas de uso geral do circuito 13, da planta baixa elétrica do Anexo A, utilizadas 

como exemplo, não necessitam de dispositivos DR, segundo a NBR 5410:2004, ilustrados na 

figura 20. Trata-se de uma segurança adicional, opcional, utilizar dispositivos DR nesse 

circuito. Os dispositivos residuais de alta-sensibilidade com corrente nominal diferencial                

IΔn ≤ 30mA são destinados a proteção de pessoas, enquanto que IΔn maiores são indicados a 

proteção de equipamentos. A figura 33 apresenta modelos de módulos DR (para acoplar do 

disjuntor), da Siemens, tipo AC, bipolar. Para o disjuntor de corrente nominal IN igual a 20A 

escolhido nas subseções 3.5.1 e 3.5.2 deste trabalho, será utilizado o módulo de IΔn = 30mA, 

corrente nominal 20A, a mesma do disjuntor. A figura 34 apresenta o gráfico da atuação 

diferencial. 

  

 
Figura 33 – Opções de módulos DR da Siemens. Fonte: Catálogo de disjuntores Siemens. 

 

 
Figura 34 – Curva de atuação diferencial bipolar. Fonte: Catálogo de disjuntores Siemens. 
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4.   DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS 
 

 

Dentre os diversos tipos de conduto (envoltório ou invólucro) dos condutores elétricos, 

os eletrodutos são os que têm maior aplicação nas instalações elétricas, sobretudo nas 

instalações prediais. Em instalações comerciais ou industriais, além dos eletrodutos, encontra-

se outros tipos de conduto, tais como calhas e bandejas metálicas, prateleiras, blocos 

alveolados, canaletas. 

 

Os eletrodutos são os componentes de uma instalação elétrica que têm as funções de: 

• Propiciar aos condutores proteção mecânica; 

• Propiciar aos condutores proteção contra ataques do meio ambiente, sobretudo contra 

corrosão ou ataques químicos oriundos de ações da atmosfera ou agentes agressivos 

dispersos no meio ambiente (sais, ácidos, gases, óleos); 

• Fornecer ao meio uma proteção contra os perigos de incêndio resultante de eventuais 

superaquecimentos dos condutores ou curtocircuitos; 

• Proporcionar aos condutores um envoltório metálico aterrado (no caso de eletrodutos 

metálicos), a fim de evitar perigo de choque elétrico. 

 

Quanto ao material, os eletrodutos podem ser: não metálicos – PVC, plástico com 

fibra de vidro, polipropileno, polietileno de alta densidade e fibrocimento; metálicos – aço 

carbono galvanizado ou esmaltado, alumínio e flexíveis de cobre espiralado. Quanto à 

flexibilidade, podem ser rígidos ou flexíveis. Quanto à forma de conexão, podem ser 

roscáveis ou soldáveis. E, quanto à espessura da parede, podem ser leves, semipesados ou 

pesados. 

 

O eletroduto de PVC rígido, roscável e leve, é o mais utilizado em instalações 

prediais, embutido em paredes, em lajes de concreto, enterrado no solo, ou aparente sobre 

paredes e teto, preso por braçadeiras. 

 

A NBR 5410:2004 estabelece as seguintes prescrições quanto à instalação de 

eletrodutos: 
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• É vedado o uso, como eletroduto, de produtos que não sejam expressamente 

apresentados e comercializados como tal. Esta proibição inclui, por exemplo, produtos 

caracterizados por seus fabricantes como mangueiras; 

• Só são admitidos em instalação embutida os eletrodutos que suportem os esforços de 

deformação característicos da técnica construtiva utilizada; 

• Em qualquer situação, os eletrodutos devem suportar as solicitações mecânicas, 

químicas, elétricas e térmicas a que forem submetidos nas condições da instalação; 

• Nos eletrodutos só devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou 

cabos multipolares, admitindo-se a utilização de condutor nu em eletroduto isolante 

exclusivo quando tal condutor destinar-se a aterramento; 

• Os trechos contínuos de tubulação, sem interposição de caixas ou equipamentos, não 

devem exceder 15m de comprimento para linhas internas às edificações e 30m para as 

linhas em áreas externas às edificações, se os trechos forem retilíneos. Se os trechos 

incluírem curvas, o limite de 15m e o de 30m devem ser reduzidos em 3m para cada 

curva de 90°; 

• Quando não for possível evitar a passagem da linha por locais que impeçam, por 

algum motivo, a colocação de caixa intermediária, o comprimento do trecho contínuo 

pode ser aumentado, desde que seja utilizado um eletroduto de tamanho nominal 

imediatamente superior para cada 6m, ou fração, de aumento da distância máxima 

calculada; 

• Em cada trecho de tubulação delimitado, de um lado e de outro, por caixa ou 

extremidade de linha, qualquer que seja essa combinação (caixa-caixa, caixa-

extremidade ou extremidade-extremidade), podem ser instaladas no máximo três 

curvas de 90° ou seu equivalente até no máximo 270°. Em nenhuma hipótese devem 

ser instaladas curvas com deflexão superior a 90°; 

• As curvas, quando originadas do dobramento do eletroduto, sem o uso de acessório 

específico, não devem resultar em redução das dimensões internas do eletroduto; 

• Devem ser empregadas caixas em todos os pontos da tubulação onde houver entrada 

ou saída de condutores; em todos os pontos de emenda ou de derivação de condutores; 

sempre que for necessário segmentar a tubulação; 

• Os condutores devem formar trechos contínuos entre as caixas, não se admitindo 

emendas e derivações senão no interior das caixas. Condutores emendados ou cuja 
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isolação tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material não 

devem ser enfiados em eletrodutos; 

• O eletroduto só deve ser cortado perpendicularmente a seu eixo. Deve ser retirada toda 

rebarba suscetível de danificar a isolação dos condutores; 

• A enfiação dos condutores só deve ser iniciada depois que a montagem dos 

eletrodutos for concluída, não restar nenhum serviço de construção suscetível de 

danificá-los e a linha for submetida a uma limpeza completa; 

• Para facilitar a enfiação dos condutores, podem ser utilizados guias de puxamento e/ou 

talco, parafina ou outros lubrificantes que não prejudiquem a isolação dos condutores 

(fonte: ABNT NBR 5410:2004, p.122). 

 

Quanto aos condutores contidos nos eletrodutos, a Norma estabelece que as três 

condições sejam atendidas: 

• Os circuitos devem pertencer a mesma instalação, isto é, originem-se do mesmo 

dispositivo geral de manobra e proteção, sem a interposição de equipamentos que 

transformem a corrente elétrica; 

• As seções nominais dos condutores fase estejam em um intervalo de três valores 

normalizados sucessivos; 

• Os condutores isolados e os cabos isolados tenham a mesma temperatura máxima para 

serviço contínuo. 

 

As dimensões internas dos eletrodutos e respectivos acessórios de ligação devem 

permitir instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos após a instalação dos eletrodutos. 

Desta forma, a taxa máxima de ocupação em relação à área de seção transversal dos 

eletrodutos não deve ser superior a: 

• 53% no caso de um condutor ou cabo; 

• 31% no caso de dois condutores ou cabos; 

• 40% no caso de três ou mais condutores ou cabos. 

 

Para o dimensionamento de eletrodutos, determina-se a seção total ocupada pelos 

condutores [mm2], aplicando-se a tabela 43, que apresenta diâmetro e área total dos 

condutores a partir das seções nominais dos mesmos. 
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Tabela 43 – Dimensões totais dos condutores isolados. 

 
                                                            Fonte: Lima Filho, D.L. p.152. 

 

Após, determina-se o diâmetro externo nominal do eletroduto [mm] consultando a 

tabela 44, comparando o valor encontrado utilizando a tabela 43. 

 

Tabela 44 – Eletrodutos de PVC rígido roscável. 

 
                                                                                                    Fonte: Lima Filho, D.L. p.153. 
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A figura 35 ilustra as dimensões diâmetro externo (DE), diâmetro interno (DI) e 

espessura (e) de eletrodutos. 

 

 
Figura 35 – Cortes longitudinal e transversal de um eletroduto. Fonte: Lima Filho, D.L. p.152. 

 

Para exemplificar este método, supor um eletroduto de PVC contendo 4 circuitos: 

• Circuito 1: 2 fios de 2,5mm2 cada – fase e neutro 

• Circuito 2: 2 fios de 2,5mm2 cada – fase e neutro 

• Circuito 3: 2 fios de 4mm2 cada – fase e neutro 

• Circuito 4: 2 fios de 6mm2 cada – fase e neutro 

• Um fio como terra, de 6mm2 

 

Consultado a terceira coluna da tabela 43, a soma das áreas totais dos condutores do 

eletroduto do exemplo será dada por: 

 

   2 9,1 2 9,1 2 11,9 2 15,2 1 15,2 105,8           (61) 

 

E, de acordo com a nona coluna (para área útil de 3 cabos ou mais) da tabela 44, a 

referência de rosca para o eletroduto será de 3/4”, diâmetro nominal de 25mm, que suporta 

área útil de no máximo 138,6mm2, superior aos necessários 105,8mm2. 
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5.   ALGORITMO DE DIMENSIONAMENTO 
 

 

O algoritmo para o dimensionamento de instalações elétricas, implementado no MS-

Excel, neste trabalho, tem objetivo de realizar os equacionamentos mais utilizados em 

projetos elétricos de baixa tensão, para diversos tipos de instalações residenciais e comerciais. 

As situações previstas pelo algoritmo, como dados de entrada e tomada de decisão, são as 

mais usuais e comumente encontradas nas situações práticas. 

 

A comparação de funções e rotinas já existentes foi feita com quatro softwares, 

disponibilizados por empresas fabricantes de materiais elétricos, baixados (download) pelos 

sites das mesmas. Os softwares são de livre acesso (free) – há softwares pagos, que precisam 

de registro ou são para período de testes (trial), os quais não foram utilizados. A justificativa é 

visualizar, comparar, o que um software livre oferece e possibilita de recursos para os 

cálculos e dimensionamentos elétricos. 

 

Para a área da luminotécnica, existem dois softwares muito utilizados quando se quer 

um projeto com todos os detalhes da iluminação do recinto. A Indelpa oferece o software 

Light Tool e a Lumicenter oferece o Lumisoft. As características padrões desses softwares é 

retornar a planta baixa do recinto, com a localização apropriada das luminárias, a partir de 

dados de entrada como características do ambiente, iluminância desejada e tipo de 

lâmpada/luminária disponíveis. Também oferecem a imagem 3D do ambiente, possibilitando 

editar os dados de entrada e imediatamente visualizar o resultado da iluminação obtida. Estes 

softwares são muito utilizados por Arquitetos e Decoradores, que trabalham com o conforto 

visual e a estética da posição das luminárias em um recinto, não só com o atendimento do 

mínimo exigido por Normas quanto ao índice de iluminância e potência consumida. 

 

Quanto à área de dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção elétricos, 

há também dois softwares muito utilizados para tais objetivos. Um deles é oferecido pela 

Pirelli e outro pela Prysmian – softwares denominados DCE (Dimensionamento de 

Condutores Elétricos). Ambos são muito semelhantes em seus layouts. E o funcionamento 

consiste em calcular a seção nominal dos condutores e o valor dos disjuntores dos circuitos a 

partir de dados de entrada como corrente, temperatura, forma de instalação, dentre outros. São 

softwares de uso descomplicado, abrangem todas as situações de instalação previstas pela 
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NBR 5410:2004, e permitem a escolha de condutores (fios e cabos elétricos) que a própria 

empresa fabrica e comercializa. Não há explícito ou disponibilizado de onde provém o 

equacionamento ou gênese dos cálculos realizados para chegar ao resultado final. 

 

Levando em consideração as funcionalidades e características oferecidas por esses 

programas, e a efeito de comparação, criou-se o algoritmo apresentado neste trabalho. O 

objetivo será realizar o mesmo procedimento de cálculo efetuado nos subcapítulos de 

exemplos e aplicações (1.3, 2.5 e 3.5). A rotina atende aos requisitos técnicos necessários e 

exigidos em instalações elétricas de baixa tensão. 

 

A escolha do MS-Excel para desenvolvimento do algoritmo é justificável pelos 

motivos a seguir: 

• O MS-Excel é um software que está instalado e é comumente encontrado em praticamente 

todos os computadores domésticos e de empresas de Engenharia. Sua instalação é simples, 

compatível também com o sistema operacional presente na maioria dos computadores 

pessoais, o MS-Windows; 

• Os recursos, botões, janelas, menus, oferecidos pelas planilhas são de fácil acesso e 

entendimento por parte do usuário. Quem utiliza o pacote MS-Office geralmente tem 

domínio do MS-Excel; 

• É um programa que gera arquivos (.xls ou .xlsx), para este propósito, de poucos kbytes, e 

permite ser salvo e enviado com facilidade entre computadores – basta um computador ter 

o MS-Excel para abrir a planilha; 

• As células são editáveis, e o resultado apresentado instantaneamente, sem precisar clicar 

em botão executável, se assim for escolhido. Também permite bloquear a edição das 

células e executar rotinas passo-a-passo; 

• Permite a impressão direta dos arquivos, sem precisar configurações extras de impressora 

ou reinstalação de drivers. O MS-Excel utiliza as mesmas configurações já pré-definidas 

pelo computador; 

• O arquivo não precisa de depuração para verificar erro de rotina, pois, a cada célula 

criada, a verificação de consistência é imediata, e possíveis erros são avisados para 

correção; 
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• Não importa quantos cálculos se coloque nas células, para o propósito deste trabalho, o 

MS-Excel executa instantaneamente, sem precisar programar ou comprometer a memória 

com problema de alocação ou sobrecarga; 

• Células em branco podem ser utilizadas para observações que o usuário queira digitar 

sobre seus dados de entrada e resultados obtidos; 

• O arquivo pode ser aberto e executado no Open Office com os mesmos resultados quando 

comparado com o Microsoft Windows. 

 

A ideia de criar um software novo, utilizando C/C++ ou Dephi, foi descartada, se 

comparado com o MS-Excel, no que diz respeito aos argumentos dispostos no parágrafo 

anterior – principalmente no quesito mobilidade e edição de arquivos, e facilidade de 

impressão. Um software aplicativo deve ser instalado no sistema operacional; todos os 

problemas devem ser previstos, soluções encontradas, e não é atrativo ao usuário instalar um 

software que gera uma extensão de arquivo que somente ele pode abrir e editar – é de maior 

interesse um programa que seja conhecido e facilmente encontrado. 

 

O interesse do projetista é dispor de um algoritmo que garantidamente obedeça todos 

os preceitos indicados nas Normas Técnicas, quanto a instalações elétricas, especialmente a 

ABNT NBR 5410:2004. E também que possa salvar os dados com uma extensão conhecida, 

editar com facilidade em qualquer computador ou local que esteja trabalhando, e imprimir 

sem necessitar de configurações extras nos equipamentos ou rede. O MS-Excel oferece, 

portanto, todas essas premissas. 

 

Os exemplos apresentados neste trabalho foram aplicados e testados no algoritmo, 

onde apresentaram resultados iguais aos da previsão teórica. Outros testes foram feitos e a 

rotina funcionou. O arquivo tcc.xlsx está disponível para utilização pública. 

 

A vantagem deste software é a possibilidade de adaptar o dimensionamento ao que se 

deseja implementar na prática. A imediata obtenção dos resultados a partir da mudança dos 

dados de entrada facilita o projeto. Por exemplo, no dimensionamento de condutores, se a 

intenção é utilizar condutores de uma dada seção para uma dada potência, o software permite 

ficar alterado os dados de entrada (agrupamento, temperatura, forma de instalação, 

comprimento do circuito, dentre outros) até chegar ao resultado que na prática é viável 
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implementar. A planilha também permite fazer anotações em células em branco, para o 

projetista descrever seus métodos.  

 

 

5.1   INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO ALGORITMO 
 

 

As instruções a seguir também estão disponíveis na planilha denominada “Instruções”, 

do arquivo tcc.xlsx que compõe este trabalho. 

ARQUIVO “TCC.XLSX”  – ROTEIRO – MS-Excel 2007. 
 
 

• Células preenchidas com cor verde são editáveis, para entrada de dados. 
• Células preenchidas com cor azul são de cálculo e rotinas, apenas leitura. 
• Células preenchidas com cor amarela são os resultados, apenas leitura. 

 

 
 

Linha Descrição 
4 Atribua um nome ao circuito. 
5 Escolher circuito de força ou de iluminação. Serve para indicar a seção mínima de 

condutores: 1,5mm2 para circuito de iluminação e 2,5mm2 para circuito de força. 
6 Digitar a potência que o circuito alimentará. Mínimo de 1 e máximo de 20000W. 
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7 Escolher a tensão: 127 ou 220V. 
8 Escolher a queda de tensão máxima admissível: de 1 a 7%. Para circuitos terminais o 

máximo é 4%. 
9 Digitar o fator de potência. Mínimo de zero e máximo de 1. 
10 A frequência de operação já é estabelecida: 60Hz. 
11 Digitar a temperatura ambiente. Mínimo de zero e máximo de 80ºC. 
12 Escolher o tipo de isolação do condutor: PVC ou EPR/XLPE. 
13 Digitar a resistividade térmica do solo. Mínimo de zero e máximo de 10 k.m/W. O 

padrão é 2,5 k.m/W. Serve para calcular o fator de correção FCS em condutores 
diretamente enterrados. 

14 Escolher o tipo de circuito: FN, FNT, FFT, FFNT, FFFT, FFFNT – onde F é fase, N é 
neutro, T é terra. 

15 Escolher o Método de instalação, conforme a primeira coluna da tabela 1 da planilha. 
O Método de referência aparecerá ao lado. 

16 Se for método que permite camadas, como o 12, aparecerá a mensagem “Agrupados 
em quantas camadas?” – valor pode ser de 1 a 10 camadas; se for o método 63, 
aparecerá a mensagem “Qual a distância entre os cabos?” – valor pode ser de zero a 
0,5 metro; se for os métodos 61 ou 61A, aparecerá a mensagem “Qual a distância 
entre os eletrodutos?” – valor pode ser de zero a 1 metro.

17 Digitar a quantidade de circuitos agrupados que estão passando pelo eletroduto, 
eletrocalha, leito, canaleta ou prateleira. 

18 Digitar o comprimento do circuito, ou seja, a distância de condutor do QGBT até o 
ponto mais distante a ser alimentado. Serve para dimensionar a queda de tensão. 

19 Apresenta a corrente de projeto Ib, devido a potência, fator de potência, tensão e tipo 
de circuito. 

20 Apresenta o FCT (fator de correção de temperatura), relacionado a temperatura 
ambiente e ao tipo de isolação do condutor. 

21 Apresenta o FCT (fator de correção de temperatura), relacionado a temperatura do 
solo e ao tipo de isolação do condutor. 

22 Apresenta do FCS (fator de correção do solo), relacionado a resistividade térmica do 
solo. 

 

 
 

23 Cálculo interno intermediário. 
24 Apresenta o número de condutores carregados de acordo com o tipo de circuito 

definido na linha 14. 
25 Apresenta a seção do condutor calculada pelo critério da capacidade de corrente. 
26 Apresenta a seção do condutor calculada pelo critério da queda de tensão máxima 

admissível. 
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27 Apresenta a seção do condutor indicada ao circuito, ou seja, o maior valor dos critérios 
de capacidade de corrente e queda de tensão máxima admissível. 

28 Escolher qual critério irá utilizar. Necessário para o dimensionamento de disjuntores. 
30 Escolher a curva do disjuntor: Curva B (3 a 5 IN), ou curva C (5 a 10 IN) – de acordo com 

o tipo de carga a ser protegida. 
31 Digitar a corrente de curtocircuito presumida no ponto de instalação do disjuntor. É 

necessária para o correto dimensionamento da proteção contra curtocircuito. Valor deve 
estar entre 0,01 e 100 kA. Não sabendo esse valor, utilizar as células das linhas 32 a 35 
para estimativa. 

32 Escolher se o ponto a montante, ou seja, que origina a alimentação do disjuntor, é um 
transformador ou um ponto onde se sabe a corrente de curtocircuito. 

33 Se a origem for um transformador, digitar a sua potência em kVA. Se for um ponto que 
se saiba a corrente de curtocircuito, digitar essa corrente em kA. Valor deve estar entre 
0,01 e 2000. 

34 Digitar a distância do circuito do transformador, ou ponto, até o disjuntor. Mínimo de 1 a 
máximo de 2000 metros. 

35 Digitar a seção dos condutores fase que alimentam o disjuntor. Valor entre 1,5 e 
185mm2. 

36 Apresenta a corrente de curtocircuito presumida após o cálculo com os dados das 
linhas anteriores. Digitar esse valor na célula da linha 31. 

37 Apresenta o tempo limite de atuação do disjuntor em caso de curtocircuito. É o tempo 
máximo que os condutores podem suportar sem danificar-se devido ao seu 
aquecimento, para a seção, isolação e corrente de curtocircuito dados. 

 

 
 

38 Sugestões de disjuntores. 
39 Considera a proteção à sobrecorrente apenas, descarta curtocircuito na análise. 
40 Dos disjuntores cadastrados no banco de dados do arquivo, encontrou 3 modelos 

diferentes que atendem ao critério de proteção a sobrecorrente: 16A da Siemens e GE, e 
15A da Pial Legrand. Para outros modelos de outros fabricantes, consultar catálogos. 

45 Considera a proteção à sobrecorrente e curtocircuito na análise. 
46 Dos disjuntores cadastrados no banco de dados do arquivo, encontrou 9 modelos 

diferentes que atendem ao critério de proteção a sobrecorrente e curtocircuito: 16A da 
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Siemens de cinco Icn diferentes, GE de 16A de dois Icn diferentes, e 15A da Pial Legrand 
com dois Icn diferentes. Para outros modelos de outros fabricantes, consultar catálogos. 
Apresenta também o tempo de disparo do disjuntor caso ocorra curtocircuito de acordo 
com a corrente cadastrada na célula da linha 31. 

 
Caso não seja possível atender as especificações, a mensagem abaixo aparece. 

 

 
 

58 Cálculos internos intermediários. 
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3 Atribua um nome ao recinto. 
4 Digitar o comprimento da sala, em metros. 
5 Digitar a largura da sala, em metros. 
6 Digitar o pé direito da sala, ou seja, distância entre piso e teto, em metros. 
7 Digitar a altura do plano de trabalho, em metros. 
8 Digitar a distância entre a luminária e o teto, em metros. 
9 Digitar a iluminância desejada ao recinto, em lux. Valor entre 20 e 20000 lux. Consultar a 

NBR 5413:1992 ou utilizar a tabela 1 da planilha. 
10 Escolher se o recinto é considerado Limpo, Normal ou Sujo, de acordo com a limpeza do 

ambiente. 
11 Escolher o período de manutenção: 2500, 5000 ou 7500 horas – relacionado a lâmpadas 

e luminárias. 
12 Fator de fluxo luminoso BF está relacionado ao desempenho do reator que porventura 

esteja instalado com a lâmpada. Pode ser 0,9; 1 ou 1,1. 
13 Digitar o fator de utilização FU de acordo com o catálogo da lâmpada escolhida. Valor 

entre 0,1 e 1,5. Caso não tenha este valor, utilizar as células das linhas 14 a 18 para um 
cálculo aproximado do FU. 

14 Escolher o índice de refletância do teto: 80, 50 ou 30%, de acordo com cor, material, 
refletividade. Geralmente é usado 80%. 

15 Escolher o índice de refletância das paredes: 80, 50 ou 30%, de acordo com cor, 
material, refletividade. Geralmente é usado 50%. 

16 Escolher o índice de refletância do piso: 80, 50 ou 30%, de acordo com cor, material, 
refletividade. Geralmente é usado 10%. 

17 Apresenta o esquema de acordo com os índices de refletância escolhidos. 
18 Escolher o tipo de luminária, de acordo com a tabela 2 da planilha. Possível escolher: A1; 

A1.1; A1.2; A2; A2.1; A3; B2; B4; C2; C4; D2; E2 ou E3. 
19 Apresenta o fator de utilização FU de acordo com o escolhido nas células das linhas 14 a 

18. Digitar este valor na célula da linha 13. 
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20 Apresenta a área da sala. 
21 Apresenta o índice K do recinto, calculado com base nas dimensões da sala. 
22 Apresenta o fator de depreciação das lâmpadas, de acordo com os dados escolhidos nas 

células das linhas 10 e 11. 
23 Apresenta o fluxo luminoso, em lúmen, necessário ao recinto, calculado de acordo com 

os dados fornecidos. 
24 Digitar o fluxo luminoso, em lúmen, da lâmpada escolhida para o recinto. 
25 Apresenta o número de lâmpadas necessário para atender o fluxo luminoso projetado. 
26 Apresenta a potência atribuída ao circuito pela NBR 5410:2004, onde diz: em cômodo ou 

dependências com área superior a 6m2, deve ser prevista uma carga mínima de 100VA 
para os primeiros 6m2, acrescida de 60VA para cada aumento de 4m2 inteiros. 

 
 

 
 

2 Atribuir um nome ao trecho de eletroduto. 
4 Digitar a quantidade de condutores de determinada seção. Escolher se é fio ou cabo. 

Escolher a seção nominal, sendo possível 1,5mm2; 2,5mm2; 4mm2; 6mm2; 10mm2; 
16mm2; 25mm2; 35mm2; 50mm2; 70mm2; 95mm2; 120mm2; 150mm2 ou 185mm2. 
Apresenta a área da escolha. 

13 Apresenta a quantidade e área totais de condutores no eletroduto. Em preenchimento 
amarelo, indica o eletroduto adequado, em seção nominal e referência de rosca. O 
dimensionamento segue o estabelecido pela NBR 5410:2004: a taxa máxima de 
ocupação em relação à área de seção transversal dos eletrodutos não deve ser superior 
a: 

• 53% no caso de um condutor ou cabo; 
• 31% no caso de dois condutores ou cabos; 
• 40% no caso de três ou mais condutores ou cabos. 
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Caso a taxa de ocupação do eletroduto ultrapasse o permitido, a mensagem de erro em 
fonte vermelha aparece, conforme figura abaixo. 
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CONCLUSÃO 
 

 

O objetivo proposto por este trabalho foi elaborar e implementar um algoritmo de 

cálculo de luminotécnica, dimensionamento de condutores e disjuntores para instalações 

elétricas submetidas a tensões de 110 e 220V. A revisão bibliográfica foi realizada a partir dos 

mais reconhecidos autores de livros e artigos do assunto, e a implementação feita no MS-

Excel. 

 

Em relação à luminotécnica, dois métodos foram estudados: método dos lumens e 

método das cavidades zonais. O primeiro, método dos lumens, é o mais usualmente utilizado 

em projetos, devido sua abrangência, facilidade de uso e resultados satisfatórios e adequados 

à realidade do recinto. 

 

O projeto luminotécnico leva em consideração fatores relacionados às dimensões e 

aparência do ambiente projetado. Dados iniciais para o algoritmo são: forma e dimensão do 

ambiente, cor de paredes, teto e piso, iluminância desejada (em lux), período de manutenção 

da sala, luminárias e lâmpadas pretendidas. O resultado apresenta o número de lâmpadas 

necessário para que o fluxo luminoso projetado seja obtido. A intenção do projeto é propiciar 

um ambiente com conforto visual e nível adequado de iluminação para a atividade laboral 

característica do recinto. Os resultados podem ser mudados quando se altera dados iniciais, 

para ajuste de viabilidade de execução prática do que foi projetado. 

 

A ABNT NBR 5413:1992 sugere níveis de iluminância (E) para diversos setores de 

atividades humanas. O nível escolhido e as dimensões da sala são diretamente proporcionais 

ao fluxo luminoso φ, e inversamente proporcional ao fator de utilização FU e depreciação Fd 

(conforme a equação 8). O significado disso é que ambientes maiores necessitarão de 

lâmpadas com maior fluxo luminoso, mesma situação quando se escolhe nível de iluminância 

elevado – pois a iluminação do recinto deve ser maior. O fator de utilização (FU) está 

relacionado à refletância de teto, paredes e piso, e quanto menor a refletância, menor o FU e 

maior o fluxo luminoso – novamente maior o número de lâmpadas necessário ao ambiente. 

Portanto, cabe ao projetista mudar os dados iniciais, de acordo com a realidade, para ajustar o 
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resultado final a valores cabíveis à implementação prática, sem comprometer a luminosidade 

adequada. 

 

Outro cuidado é quanto à lâmpada e a luminária escolhidos no projeto. Lâmpadas 

especiais, com alto fluxo luminoso ou diâmetro e comprimento maiores, podem ser inviáveis 

ou impossíveis de trocar quando passar sua vida útil. Isso ocorre porque tais lâmpadas podem 

sair de linha, não ser mais fabricadas, ou difíceis de serem encontradas. Isso pode fazer com 

que lâmpadas com fluxo luminoso diferente ao projetado para a sala sejam utilizadas, 

diminuindo o conforto visual previamente estabelecido. Já para as luminárias de forma e 

tamanho especiais, quando trocadas, podem acarretar mudanças estruturais no seu suporte de 

teto, ou mudança em todos os conjuntos de luminárias para manter a estética e decoração do 

recinto, quando relevantes no projeto. 

 

A função do cabo de potência é distribuir a energia elétrica da forma mais eficiente 

possível desde uma fonte até um ponto de utilização. Mas, devido à sua resistência elétrica, os 

cabos dissipam, na forma de calor, uma parte da energia transportada, de forma que uma 

eficiência de 100% não é obtida. E o dimensionamento de fio e cabo elétricos tem a 

temperatura de funcionamento como base do projeto. A forma de instalação e a capacidade de 

condução de corrente do fio ou cabo estão baseados na temperatura de operação e limite que 

os mesmos suportam sem corromper sua isolação e metal. 

 

O critério de capacidade de condução de corrente, para projeto de seção de condutores 

elétricos, releva a forma de instalação do condutor. Observando as tabelas 17 a 20, o máximo 

de corrente que o condutor suporta está relacionado ao local onde o mesmo será instalado. 

Condutor instalado ao ar livre tem maior capacidade de corrente quando comparado a 

condutores instalados em eletrodutos, considerando a mesma temperatura ambiente. Isso 

porque ao ar livre a ventilação é maior e esfria mais o cabo, reduzindo as perdas Joules e 

dando mais eficiência ao condutor. Mesma conclusão se obtém quanto à temperatura 

ambiente elevada, que aquece mais o cabo, diminuindo a troca de calor com o meio ao seu 

redor. E a temperatura do cabo tem um limite – temperatura máxima de serviço contínuo; 

acima deste valor funde a isolação de PVC, EPR ou XLPE do material envolvente do cabo de 

cobre, comprometendo a segurança da instalação. Portanto, a seção do condutor tem uma 



116 
 

relação diretamente proporcional com a corrente que passa por ele para atender determinada 

potência – quanto maior a corrente, maior a seção. 

 

Outro critério de dimensionamento de condutores estudado e implementado foi da 

queda de tensão. Este método está relacionado, basicamente, com o comprimento do circuito, 

ou a distância da fonte estabilizada ao ponto terminal da instalação. Quanto maior o 

comprimento do circuito, maior a queda de tensão, devido à impedância do cobre – e maior 

deve ser a seção do condutor, para aumentar a área de dissipação e manter a queda em nível 

aceitável. A ABNT NBR 5410:2004 estabelece limites para queda de tensão, de acordo com o 

trecho considerado. 

 

A partir da seção projetada pelos critérios de capacidade de corrente e queda de tensão, 

escolhe-se a maior seção obtida para implementar o circuito. Fica garantido que o condutor 

utilizado não terá seu limite de temperatura ultrapassado e nem ocorrerá queda de tensão 

significativa nos terminais do circuito, o que comprometeria a qualidade de energia 

disponibilizada aos equipamentos e usuários. 

 

O dimensionamento de dispositivos de proteção, sejam disjuntores ou fusíveis, 

destina-se a garantir a segurança da instalação elétrica, contra falhas, faltas e danos. Neste 

trabalho, o estudo foi realizado quanto a disjuntores termomagnéticos e diferenciais-residuais. 

 

O projeto de disjuntor para evitar a sobrecorrente está relacionado à propriedade de 

atuação térmica do mesmo. Se o dispositivo perceber aumento na temperatura limite do 

condutor, através da ultrapassagem da corrente nominal IN para a qual o mesmo foi projetado, 

ele dispara e secciona o circuito. O objetivo é proteger a isolação do condutor do aquecimento 

que a sobrecorrente ocasiona. Se a potência exigida do circuito for modificada, o reprojeto do 

disjuntor deve ser feito para adequá-lo a nova corrente. Os valores de IN mais comuns variam 

de 6 a 60A para curva B e 0,3 a 63A para curva C. 

 

A atuação magnética do disjuntor é a propriedade responsável pela proteção contra 

curtocircuito do mesmo. O valor usualmente encontrado de limite de sensibilidade a corrente 

de curtocircuito, nos disjuntores, é de 5kA. Isso significa que correntes de curto menores que 

este valor são sensíveis para o dispositivo e fazem com que ele atue. O dimensionamento e/ou 
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a escolha do disjuntor está relacionado ao tempo de resposta ao curto – os fabricantes 

disponibilizam as curvas tempo-corrente do disjuntor para que, através dela, se obtenha o 

tempo que o disjuntor demora para seccionar o circuito em caso de curto. No algoritmo do 

MS-Excel, foi levantada a equação das curvas dos modelos de disjuntores mais disponíveis no 

mercado para calcular a corrente nominal suportada pelo disjuntor, e que especifica o seu 

modelo. 

 

A proteção contra choque elétrico é realizada por dispositivos sensíveis a corrente 

diferencial-residual – disjuntores ou interruptores DR. A Norma estabelece tempo limite de 

atuação do dispositivo – nunca superior a 0,8 segundos, de acordo com o ambiente que o 

circuito alimenta, relacionado ao grau de periculosidade que o contato com o condutor fase 

pode causar. A figura 20 exemplifica esses locais. Cabe ao projetista verificar qual dispositivo 

utilizar, de acordo com o tempo de resposta para seccionamento do circuito. Os fabricantes de 

dispositivos DR disponibilizam o gráfico e os dados de atuação do dispositivo, para o correto 

dimensionamento do mesmo. 

 

O algoritmo disposto no MS-Excel, deste trabalho, realiza os procedimentos indicados 

na NBR 5410:2004, e apresenta como resultado a seção do condutor e a corrente nominal IN 

do disjuntor (visando proteção contra sobrecorrente e curtocircuito). A rotina consiste em 

comparação de métodos, consulta a dados tabelados e pré-estabelecidos, cálculos de 

parâmetros diversos e apresentação dos resultados. O projetista deve verificar a viabilidade de 

aplicação dos resultados, de acordo com a realidade do local, e mudar os dados de entrada se a 

resposta for inviável ou não adequada. 

 

Tanto o dimensionamento luminotécnico, quanto o de condutores e disjuntores, visa 

garantir o correto funcionamento da instalação elétrica, garantindo segurança e confiabilidade, 

por estar seguindo as especificações técnicas pertinentes a esta área da Engenharia. 
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ANEXO A – PLANTA BAIXA ELÉTRICA 
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Anexo B – Tipos de Luminárias e Curvas CDL 
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Anexo C – Tabela de Eficiência do Recinto 
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