
 
 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELÉTRICA 

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

CAIQUE MIRANDA SIMÕES 

 

 

SOFTWARE PARA DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO DE CONDUTORES 

 

 

PATO BRANCO 

2017 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 



 
 

CAIQUE MIRANDA SIMÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE PARA DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO DE 

CONDUTORES 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de 
graduação, apresentado à disciplina de 
Trabalho de Conclusão de Curso 2, do 
Curso de Engenharia Elétrica do 
Departamento Acadêmico de Elétrica – 
DAELE – da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná – UTFPR, Câmpus 
Pato Branco, como requisito parcial para 
obtenção do título de Engenheiro 
Eletricista. 
 
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Batista de 
Jesus Soares 
 
Coorientador: Engenheiro Dalton Fellipe 
Casamali 
 

 

 

 

PATO BRANCO 

2017  



 
 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

 

O trabalho de Conclusão de Curso intitulado “SOFTWARE PARA 

DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO DE CONDUTORES”, do(s) aluno(s) “CAIQUE 

MIRANDA SIMÕES” foi considerado APROVADO de acordo com a ata da banca 

examinadora N° 148/2017 de 2017. 

 

 

 

 

Fizeram parte da banca os professores: 

 

Dr. Alexandre Batista de Jesus Soares 

 

Dr. Giovanni Alfredo Guarneri 

 

 MSc. Rafael Zamodzki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ata de Defesa assinada encontra-se na Coordenação do Curso de 

Engenharia Elétrica 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente agradecer à minha toda minha família, em especial aos 

meus pais Carlos Alberto e Cerise e aos meus irmão Caio e Thais, por todo apoio e 

carinho durante esse momento importante da minha vida, sem vocês essa conquista 

não seria possível. Amo muito vocês. 

Ao meu orientador Alexandre por todo tempo e sabedoria investidos em 

mim. 

Ao meu co-orientador e grande amigo Dalton por estar ao meu lado, não 

só durante este último ano mas em toda a graduação, meu muito obrigado. 

À todos os meus amigos e amigas de Pato Branco e Vitória, em especial 

ao Bruno, ao João Vitor e ao Gabriel, pela parceria e apoio de sempre. Essa vitória é 

de vocês também. 

Agradecimentos especiais à Déborah e ao Rodrigo por serem minha 

segunda família durante a faculdade e por sempre me darem apoio. Considero vocês 

como irmãos. 

Muito obrigado à todos! 

     



 
 

EPÍGRAFE 
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RESUMO 

 

MIRANDA SIMÕES, Caique. Software para dimensionamento econômico de 
condutores. 2017. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em 
Instalações elétricas) – Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Pato Branco, 2017. 

Esta pesquisa apresenta uma metodologia utilizada para o desenvolvimento de um 
software, utilizando o MATLAB, para o cálculo da seção econômica de condutores de 
baixa e média tensão e comparação econômica com o método de dimensionamento 
técnico. O objetivo do estudo é o desenvolvimento de uma ferramenta prática que 
auxilie engenheiros eletricistas, projetistas de instalações elétricas, no 
dimensionamento de condutores elétricos e consiga oferecer informações para que o 
cliente decida qual o tipo de dimensionamento mais adequado às suas condições 
financeiras. O trabalho utiliza o método da corrente para o dimensionamento técnico 
e segue as normas da Associação Brasileiras de Normas Técnicas NBR 5410/2004, 
NBR 14039/2005 e NBR 15920/2011. Para a validação do software, os resultados 
encontrados foram conferidos pelo software gratuito da PROCOBRE para 
dimensionamento econômico e ambiental de condutores.  

Palavras-chave: Instalações elétricas. Software. Dimensionamento técnico. 
Dimensionamento econômico. MATLAB. 

  



 
 

ABSTRACT 

MIRANDA SIMÕES, Caique. Software for economical sizing of conductors. 2017. 62 
f. Course Completion Work (Specialization in Electrical Installations) – Electrical 
Engineering, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2017. 

This research presents a methodology used for the development of a software, using 
MATLAB, for the calculation of the economical section of low and medium voltage 
conductors and economical comparison with the technical sizing method. The 
objective of the study is to develop a practical tool to assist electrical engineers, 
electrical system designers, and the design of electric conductors, and to provide 
information for the customer to decide which type of design best suits their financial 
conditions. The work uses the current method for technical sizing and follows the rules 
of the Brazilian Association of Technical Standards NBR 5410/2004, NBR 14039/2005 
and NBR 15920/2011. For the validation of the software, the results found were 
checked by PROCOBRE's free software for the economic and environmental 
dimensioning of drivers. 
 

Keywords: Electrical Installations. Software. Technical sizing. Economic sizing. 
MATLAB. 
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1 INTRODUÇÃO 

É inegável que a descoberta da eletricidade e as formas de usá-la 

modificou profundamente o curso da história e tornaram a humanidade dependente 

das suas inúmeras utilidades. Desde o uso do forno de micro-ondas até permitir a 

operação contínua de uma indústria, a energia elétrica é fundamental para o cotidiano 

das pessoas. 

Por tal importância, deve-se pensar no uso racional dessa energia, de 

forma a aproveitá-la da melhor maneira possível. Por isso, é indispensável encontrar 

alternativas para diminuir as perdas que ocorrem desde as unidades geradoras, 

passando pela transmissão e distribuição, até chegar ao consumidor. Uma parcela 

dessas perdas acontecem nos cabos condutores de energia elétrica, onde o principal 

problema associado são as perdas por efeito Joule. Isso ocorre devido ao material 

que compõe os condutores (geralmente cobre) possuir uma resistência elétrica que, 

quando atravessada por uma corrente elétrica, dissipa a potência na forma de energia 

térmica. Essa liberação de calor provoca degradação no isolamento que reveste os 

condutores, diminuindo a vida útil (BARICHELLO, 2012). 

Segundo as normas brasileiras, a capacidade de condução do cabo é o 

critério básico para o dimensionamento dos condutores em instalações elétricas 

residenciais, comerciais e industriais, o que não é o critério mais eficiente de 

distribuição da energia dentro da instalação. O dimensionamento técnico consiste 

basicamente em adotar a seção mínima do condutor, de acordo com as suas 

aplicações, seguindo normas especificadas na NBR 5410 e NBR 14039 (MORENO, 

2010). 

A seção nominal mais adequada leva em consideração, além da 

capacidade de suportar uma corrente solicitada e apresentar quedas de tensão dentro 

dos limites estabelecidos, que o condutor suporte níveis de sobrecarga e curto-

circuito. Além disso, precisa apresentar o menor custo ao longo da vida útil da 

instalação para o consumidor, ou seja, que a instalação apresente menos perdas 

(ARAÚJO, 2011).A forma mais adequada de se diminuir as perdas por calor nos 

cabos, sem que isso resulte na alteração das demais características da instalação, é 

aumentar a seção nominal do condutor. 
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Este estudo tem como principal objetivo desenvolver um software que faça 

a comparação financeira entre as diferentes técnicas de dimensionamento de 

condutores em instalações elétricas de baixa e média tensão. Esse software tem uma 

interface gráfica, desenvolvida com o auxílio do aplicativo GUIDE do software 

MATLAB, que, a partir de dados fornecidos pelo usuário apresentará como resultado 

uma tabela contendo as informações sobre as seções técnica e econômica, o 

investimento inicial, o investimento total, a queda de tensão, a economia de 

investimento e tempo de retorno do investimento. Com essas informações, espera-se 

auxiliar o usuário na tomada de decisão sobre qual técnica de dimensionamento é 

mais vantajosa para o seu caso. Para a validação do software a ser desenvolvido, são 

utilizado o software para dimensionamento econômico e ambiental de condutores 

elétricos de baixa tensão desenvolvido pela PROCOBRE, conforme apresentado pela 

Figura 1- Software de dimensionamento econômico e ambiental de condutores.Figura 

1. 

 

 

Figura 1- Software de dimensionamento econômico e ambiental de condutores. 
Fonte: (PROCOBRE, 2017).  

   

Vale ressaltar algumas limitações do software desenvolvido. Para o cálculo 

do dimensionamento técnico de condutores elétricos de baixa tensão, não são 

contempladas as seguintes condições: 

 Instalações de trações elétricas; 

 Instalações elétricas de veículos automotores; 
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 Instalações elétricas de embarcações e aeronaves; 

 Instalações de iluminação pública; 

 Redes públicas de distribuição de energia; 

 Instalações de proteções contra descargas diretas de raios; 

 Instalações em minas; 

 Cercas eletrificadas. 

 

O dimensionamento de condutores de média tensão não contempla os 

caso de redes aéreas utilizando condutores nus. 

Apesar do dimensionamento econômico de condutores elétricos ser 

perfeitamente aplicável em condutores de alta tensão, os resultados não justificariam 

o uso desse método para tal aplicação. Esse ponto será explicado na seção 2.5. 

 

1.1 Objetivo geral 

Desenvolvimento de um software cuja a interface gráfica apresente ao 

usuário informações que o auxiliem a escolher entre o dimensionamento econômico 

de condutores elétricos ou o dimensionamento técnico descrito pela NBR 5410, 

considerando a comparação econômica para a execução do projeto. 

 

1.2 Objetivos específicos 

- Pesquisar sobre os dimensionamentos econômico e técnico de condutores; 

- Desenvolver um programa no ambiente MATLAB contendo uma interface gráfica; 

- Apresentar um comparativo econômico entre os dimensionamentos técnico e 

econômico, com ênfase no tempo de retorno do investimento inicial. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: no Capítulo 2 é feita uma 

revisão bibliográfica acerca dos condutores e as metodologias de dimensionamento 
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utilizadas neste trabalho; o Capítulo 3 apresenta o aplicativo GUIDE do MATLAB e 

mostra seus recursos para a construção de interfaces gráficas e explica o 

funcionamento do software proposto; o Capítulo 4 apresenta a validação dos 

resultados encontrados pelo software proposto; o Capítulo 5 apresenta a conclusão 

deste trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Neste capítulo é feita uma revisão bibliográfica da literatura acerca das 

normas utilizadas ao longo do trabalho, bem como sobre os condutores e os materiais 

que os compõe.  

 

2.1 Condutores 

Todos os componentes de uma instalação são importantes, cada um com 

sua função. Dentre esses componentes estão os condutores elétricos, que tem como 

principal finalidade possibilitar a passagem das cargas elétricas, cujo fluxo ordenado 

é denominado de corrente elétrica.  

 

2.1.1 Material dos condutores 

Os condutores elétricos são fabricados basicamente com cobre ou 

alumínio, sendo que cada material proporciona características diferentes aos 

condutores e definem sua utilização em determinada instalação. Os condutores de 

cobre são amplamente utilizados em instalações elétricas prediais e industriais, 

enquanto que os condutores de alumínio podem ser usados nesse tipo de instalação 

seguindo especificações mais rígidas pré-definidas pela NBR 5410. Os condutores de 

alumínio são usados também em redes de distribuição e transmissão de energia 

elétrica. As características que diferenciam o cobre e o alumínio são a condutividade 

elétrica, conexões e o peso (ARAÚJO, 2011).  

A condutividade elétrica é a capacidade do elemento em conduzir corrente 

elétrica. A condutividade elétrica do alumínio é 0,0286Ω.mm2 / m enquanto a do cobre 

é 0,0178Ω.mm2 / m (ARAÚJO, 2011). 

A conexão de condutores de cobre é feita com soldas exotérmicas, 

tornando simples a conexão de um cabo com outro. Porém, para condutores de 

alumínio, esse tipo de conexão se torna mais complexo devido à camada de óxido 

que se forma na superfície dos condutores quando o alumínio entra em contato com 
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o ar. Dessa forma deve-se utilizar compostos químicos para impedir que a camada de 

óxido se forme (ARAÚJO, 2011). 

O peso é o aspecto que mais influencia nas aplicação de cada tipo de 

condutor. Isso porque o alumínio é mais de três vezes mais leve que o cobre. 

Enquanto o alumínio possui uma densidade de 2,7 g/cm3 o cobre tem uma densidade 

de 8,7 g/cm3. Esse fato torna o alumínio mais apropriado a ser utilizado em redes de 

distribuição e transmissão, onde o peso dos condutores é preponderante no 

dimensionamento das estruturas (ARAÚJO, 2011).  

 

2.1.2 Isolamento 

 De acordo com COTRIM (2009), apesar de existirem vários tipos de 

materiais para o isolamento dos condutores elétricos os materiais mais utilizados são 

o Policloreto de Vinila (PVC), o Polietileno Reticulado (XLPE) e o Etileno Propileno 

(EPR). 

As principais características do PVC são: não propaga o fogo (mas geram 

gases corrosivos e tóxicos quando queimados), impermeabilidade e alta rigidez 

dielétrica, que possibilita isolar condutores de alta tensão (COTRIM, 2009). 

Já a isolação de XLPE possui como principais vantagens sua alta rigidez 

dielétrica, alta resistência mecânica e térmica e baixa resistência contra ionização, 

além de possuir baixas perdas dielétricas (COTRIM, 2009). 

O EPR tem como principais características a alta flexibilidade, rigidez 

dielétrica, alta resistência térmica, contra choques mecânicos e à ionização.   

 

2.1.3 Seção nominal 

A seção nominal é equivalente à área transversal do condutor. Essas 

seções são dadas em milímetros quadrados (mm2) e seus valores são definidos pela 

Internacional Electrotechnical Comission (IEC) em conjunto com a análise da variação 

da resistência elétrica à 20oC do condutor (ARAÚJO, 2011). 
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2.1.4 Cabos elétricos de baixa tensão  

Existem vários tipos de condutores de baixa tensão (COTRIM, 2009): 

 Cabo isolado: cabo que possui uma isolação; 

 Cabo unipolar: cabo que possui uma cobertura; 

 Cabo multipolar: cabo composto por dois ou mais cabos isolados e 

possui uma cobertura; 

 Cabo multiplexado: cabo composto por dois ou mais cabos isolados 

ou composto por cabos unipolares dispostos helicoidalmente, sem 

cobertura; 

 Cabos secos: cabos unipolares ou cabos multipolares cuja isolação 

é feita de algum material sólido; 

 Cabos sob pressão: cabo cuja isolação é mantida sob pressão 

superior à pressão atmosférica por meio de um fluido;  

 Cabo concêntrico: cabo multipolar formado por um condutor central 

isolado e por uma ou mais camadas isoladas. 

 

Os cabos de tipo isolado, unipolar e multipolar são ilustrados na Figura 2. 

 

 

Figura 2- Tipos de cabo em baixa tensão. 
Fonte: (IPCE, 2017). 
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2.1.5 Cabos elétricos de média tensão  

Os cabos em média tensão possuem camadas a mais de revestimento se 

comparado com os cabos de baixa tensão. A primeira camada que envolve o condutor 

é feita de uma fita semicondutora, cuja função é a de uniformizar e filtrar as linhas de 

campo magnético induzidas pela passagem de corrente elétrica nos condutores. 

Existe uma camada de blindagem do condutor central, que deve ser aterrada para que 

no caso de uma falta a área ao redor do cabo não fique energizada, prevenindo 

acidentes, conforme mostrado na Figura 3 (BARROS, 2009). 

 

 

Figura 3- Cabo em média tensão. 
Fonte: (PRYSMIAN, 2017). 

 

Outra diferença dos cabos em média tensão para aos cabos em baixa 

tensão é em relação à conexão. Cabos de média tensão não podem ser decapados, 

pois isso deixaria expostos os condutores energizados e a blindagem aterrada, 

provocando um curto-circuito. Por isso são usados encaixes nas extremidades à 

serem conectadas, que são chamados de muflas (BARROS, 2009).  
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2.1.6 Perdas por calor nos condutores 

Perdas nos condutores ocorrem pois os condutores possuem uma 

resistência à passagem de corrente elétrica e, como consequência à essa passagem 

há liberação de energia na forma de calor. A Equação (1) calcula as perdas por calor 

(BARICHELLO, 2012). 

 

 𝐸 = 𝑅 × 𝐼2 × ∆𝑡 (1) 

 

Em que: 

𝐸  energia dissipada (W.h); 

𝑅  resistência elétrica do condutor (Ω/m); 

𝐼  corrente que passa pelo condutor (A); 

∆𝑡  intervalo de tempo de circulação da corrente (h). 

 

A resistência do condutor é dada pela Equação (2). 

 

 
𝑅 = 𝜌 ×

𝐿

𝐴
 

(2) 

 

 

Em que: 

𝜌  resistividade elétrica do material (Ω.m); 

𝐿  comprimento do condutor (m); 

𝐴  área da seção transversal do condutor (m2). 

 

2.2 Dimensionamento técnico de condutores elétricos de baixa tensão  

A metodologia adotada neste item está fundamentada na norma NBR-5410 

da ABNT. De acordo com a NBR 5410 define-se uma instalação elétrica de baixa 

tensão aquela que possui tensões alternadas de até 1000 V, frequências abaixo de 

400 Hz e em corrente contínua com tensão abaixo de 1500 V.  
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Como baseou-se no método da corrente para ser desenvolvido, este estudo 

somente irá explicar tal metodologia. Contudo, existem outros métodos que 

determinam o valor ideal da seção de condutores de baixa tensão, como método da 

seção mínima, o método da queda de tensão e o método de curto-circuito.  

2.2.1 Método de Capacidade de Condução de Corrente  

O método da corrente para dimensionamento de condutores elétricos de 

baixa tensão leva em consideração os seguintes aspectos: 

 Método de instalação dos condutores; 

 Número de condutores carregados; 

 Corrente nominal; 

 Fator de correção; 

 Corrente de projeto. 

2.2.1.1 Método de instalação  

O método de instalação dos condutores é a forma como os condutores 

estarão dispostos na instalação elétrica. Existem várias maneiras de instalação, sendo 

que cada uma influencia na temperatura em regime dos condutores e, dessa forma, 

em sua seção nominal. Além da disposição, a forma como os condutores serão 

guiados também influencia no seu dimensionamento, sendo que as formas mais 

comuns de guiar os condutores se dá por meio de eletrodutos, eletrocalhas, canaletas 

e perfilados. Esses métodos são mostrados e explicados pela NBR 5410 na Tabela 

33, da página 90 à página 95.  

2.2.1.2 Número de condutores carregados 

O número de condutores carregados no circuito depende se o circuito é 

monofásico, bifásico ou trifásico. A Tabela 5 define o número de condutores 

carregados. 
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Tabela 1- Número de condutores carregados 

Esquema de condutores vivos do circuito 
Número de condutores carregados a ser 

adotado 

Monofásico a dois condutores 2 

Monofásico a três condutores 3 

Duas fases sem neutro 2 

Duas fases sem neutro 3 

Trifásico sem neutro 3 

Trifásico sem neutro 3 ou 4 

Fonte: Autoria própria. 

 

Observa-se que para circuitos trifásicos com condutor neutro, a Tabela 5 

indica 3 ou 4 condutores carregados. Porém, a norma NBR 5410 não prevê a 

quantidade de 4 condutores carregados nas tabelas de capacidade de condução de 

corrente. Por isso, deve-se adotar uma das seguintes alternativas: 

 Utiliza-se a coluna de 3 condutores carregados na tabela de 

capacidade de condução de corrente, e dividir a corrente de projeto, 

incluindo o efeito das harmônicas, por um fator de 0,86 

independentemente do método de instalação dos condutores; 

 Utiliza-se a coluna de 2 condutores carregados, dessa forma, 

considera-se que existam dois circuitos com dois condutores 

carregados em cada. 

 

 

   2.2.1.3 Corrente Nominal 

Para circuitos monofásicos a corrente nominal é calculada a partir da 

Equação (3). 

 

 
𝐼𝑛 =

𝑃𝑜𝑡

𝑉𝑓𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠∅
 

(3) 

 

Sendo: 

 

𝐼𝑛 corrente nominal (A); 

𝑃𝑜𝑡 potência demandada pela carga (W); 
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𝑉𝑓𝑛 tensão entre fase e neutro aplicada na carga (V); 

𝑐𝑜𝑠∅ fator de potência da carga. 

   

Para circuitos trifásicos, utiliza-se a Equação (4).  

 

 
𝐼𝑛 =

𝑃𝑜𝑡

√3 ∙ 𝑉𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠∅
 

(4) 

 

Em que: 

𝑉𝑓 tensão de fase (V). 

 

A partir da corrente nominal calcula-se a corrente de projeto. 

2.2.1.4 Corrente de Projeto  

A corrente de projeto é a corrente nominal corrigida por um fator de 

correção (número de circuitos agrupados) que é ajustada para os casos que não 

atendem as Tabelas de condução de corrente definidas pela NBR 5410, tabelas essas 

que serão mostradas na seção 2.2.1.5. Esta corrente é calculada dividindo-se a 

corrente de projeto por um fator de correção, como mostra a Equação (5).  

 

 
𝐼𝑝 =

𝐼𝑛

𝐹𝐶

 
(5) 

 

 

 

Em que: 

𝐼𝑝 corrente de projeto (A); 

𝐹𝐶 fator de correção. 

 

O fator de correção é definido de acordo com a condição e do ambiente 

onde os condutores foram instalados. A NBR 5410 leva em consideração aspectos 

como a temperatura, agrupamento de condutores e a resistividade térmica do solo. 
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Considerando-se o fator de correção é possível ajustar o valor da corrente de projeto 

às condições da instalação projetada.  

2.2.1.5 Escolha da seção do condutor 

Após definir o método de instalação, o número de condutores carregados, 

o tipo de isolação e a corrente corrigida, é possível definir o melhor valor da seção dos 

condutores do circuito analisado.  

Para um melhor entendimento das Tabelas que definem a seção nominal 

do condutor baseado na capacidade de condução de corrente, a Figura 5 ilustra o 

exemplo de um circuito que foi instalado de acordo com o método de referência C, 

indicado pela Tabela 33 da NBR 5410, com 2 condutores carregados e um valor de 

corrente corrigida maior que 36 A e menor ou igual a 46 A. Desse modo, a Figura 4 

indicou um valor de seção do condutor igual à 6 mm2. 

 

 

Figura 4- Exemplo de escolha da seção do condutor. 
Fonte: Referência (ARAÚJO, 2011). 

 

As Tabelas para a escolha da seção nominal de condutores fundamentada 

na capacidade de condução de corrente são disponibilizadas pela NBR 5410 e são 

representadas pelas Tabelas 36 a 39, presentes nas páginas 101 a 105. 
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2.2.3 Harmônicas 

A partir da década de 80, na buscando de tornar os processos de produção 

mais eficientes, diminuindo os custos e aumentando a produtividade, os sistemas 

industriais intensificaram o uso da automação. Como consequência dessa 

transformação, as instalações elétricas começaram a sofrer com a interferência de 

harmônicas, que geram uma distorção na forma de onda vinda da rede, ocasionando 

o mal funcionamento de equipamentos pois dependem de uma forma de onda 

senoidal (ARAÚJO, 2011). 

As harmônicas são componentes senoidais de ondas periódicas e com 

frequências com valores múltiplos da frequência fundamental, que ao se juntar ao 

sinal fundamental, causam uma alteração na sua amplitude na sua forma de onda. 

Esse fenômeno pode ser observado nas Figura 5 e Figura 6 (ARAÚJO, 2011). 

       

 

Figura 5- Componentes harmônicas. 
Fonte: (ARAÚJO, 2011). 
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Figura 6- Decomposição da forma de onda. 
Fonte: (ARAÚJO, 2011). 

 

Dentre as perturbações causadas pelas componentes harmônicas estão: 

 Sobrecarga das redes de distribuição por aumento da corrente 

eficaz; 

 Sobrecarga dos condutores de neutro em razão da soma das 

harmônicas de ordem 3 geradas pelas cargas monofásicas; 

 Sobrecarga, vibrações e envelhecimento dos transformadores, 

alternadores, motores e ruídos dos transformadores; 

 Sobrecarga e envelhecimento dos capacitores de compensação de 

energia reativa; 

 Deformação da tensão de alimentação, podendo perturbar 

receptores sensíveis; 

 Perturbação das redes de comunicação ou das linhas telefônicas. 

 

   

Nos condutores, como a potência transmitida é definida em função da 

corrente fundamental, quando as correntes absorvidas pela carga contém 

harmônicas, o valor eficaz dessa corrente cresce, causando perdas (WORKSHOP 

Instalações elétricas de Baixa Tensão). 

Segundo a NBR 5410, a metodologia para dimensionar condutores com a 

presença de harmônicas é praticamente a mesma, com exceção do cálculo da 
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corrente de projeto. O valor fundamental da corrente é encontrado pela Equação (4) 

e para calcular o valor eficaz da corrente usa-se a Equação (6). 

 

 

𝐼𝑐𝑒 = √𝐼𝑝
2 + ∑ 𝐼ℎ

2

 

 

(6) 

 

Em que: 

𝐼𝑐𝑒  corrente eficaz (A); 

𝐼𝑝  corrente calculada em (2);    

∑ 𝐼ℎ  somatório das componentes harmônicas.   

 

2.2.4 Cálculo da queda de tensão 

No dimensionamento de condutores deve-se levar em consideração as 

quedas de tensão nos cabos, pois elas podem impactar no funcionamento das cargas 

que são alimentadas pelo circuito. A Tabela 2 mostra os limites estabelecidos pela 

NBR 5410. 

 

Tabela 2- Limites de queda de tensão 

Item Tipo de instalação Início da instalação Queda de tensão (%) 
da tensão nominal 

a Instalações alimentadas através de 
subestações próprias 

Terminais secundários do 
transformador MT/BT 

7% 

b Instalações alimentadas através de 
transformador da companhia 

distribuidora de energia 

Terminais secundários do 
transformador MT/BT quando 

o ponto de entrega for ai 
localizado 

7% 

c Instalações alimentadas através da 
rede de distribuição da companhia 

distribuidora de energia 

Ponto de entrega 5% 

d Instalações alimentadas através de 
geração própria 

Terminais do grupo gerador 7% 

Fonte: Autoria própria. 

    

A Equação (7) calcula a queda de tensão em um determinado trecho da 

instalação em um circuito monofásico (FILHO): 
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𝑞% =

200 ∙ 𝜌 ∙ ∑ 𝑙 ∙ 𝐼𝑐

𝑉𝑓𝑛 ∙ 𝑆
 

(7) 

 

Sendo: 

𝑞%  queda de tensão percentual; 

𝜌  resistividade elétrica do condutor (Ω∙mm2/m);    

𝑙 comprimento do condutor; 

𝐼𝑐 corrente de projeto (A); 

𝑉𝑓𝑛 tensão fase-neutro aplicada na carga (V); 

𝑆 seção do condutor (mm2). 

 

A Equação (8) Determina-se a queda de tensão em um determinado trecho 

da instalação em um circuito trifásicos (FILHO): 

 

 
𝑞% =

173 ∙ 𝜌 ∙ ∑ 𝑙 ∙ 𝐼𝑐

𝑉𝑓𝑓 ∙ 𝑆
 

(8) 

 

Em que: 

𝑉𝑓𝑓 tensão fase-fase aplicada na carga (V); 

 

2.3 Dimensionamento técnico de condutores elétricos de média tensão 

A metodologia apresentada neste item baseia-se na norma NBR 14039 da 

ABNT. Define-se uma instalação elétrica de média tensão aquela que possui tensões 

alternadas maiores que 1000V e menores que 36200V. 

Apesar da capacidade de condução de corrente, de os métodos de 

instalação serem diferentes e a isolação poder ser somente de XLPE ou EPR, a 

metodologia para o dimensionamento de condutores de média tensão é similar à 

usada para o dimensionamento de condutores de baixa tensão. Novamente, o método 

escolhido para o desenvolvimento desse estudo foi o método de capacidade de 

condução de corrente. Contudo as demais metodologias atendem perfeitamente os 
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requisitos exigidos pela NBR 14039 para o dimensionamento de condutores elétricos 

de média tensão. 

 

2.3.1 Método de capacidade de corrente  

Como tal metodologia já foi contemplada na seção 2.2, somente serão 

pautados os principais pontos e apresentadas as Tabelas com valores que atendam 

às condições para dimensionar condutores de média tensão. 

2.3.1.1 Método de instalação   

A Tabela 25 da página 40 da NBR 14039 descreve os métodos de 

instalação. 

2.3.1.2 Corrente nominal e corrente de projeto   

Para o cálculo da corrente nominal usa-se a Equação (3) ou (4), enquanto 

o cálculo da corrente de projeto é usada a Equação (5). 

 

2.3.1.3 Capacidade de condução de corrente   

As Tabelas 28 a 31 das páginas 49 a 52 da NBR 14039 mostram a 

capacidade de condução de corrente para condutores na média tensão. 

2.4 Dimensionamento econômico de condutores elétricos de baixa e média tensão 

O objetivo desse tipo de dimensionamento é encontrar uma seção de 

condutor que compense financeiramente um maior investimento inicial na aquisição 

dos condutores (ARAÚJO, 2011). Existem pré-requisitos que indicam o 

dimensionamento econômico como o método ideal para a instalação a ser projetada 
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(MORENO, 2010): Circuitos com condutores que possuem seções maiores ou iguais 

a 25 mm2 e que funcionem em regime contínuo e sem notáveis variações de corrente. 

A Figura 7 ilustra como é aplicado o dimensionamento econômico. 

 

 

Figura 7- Custo do condutor X Seção do condutor. 
Fonte: (MORENO, 2010). 

 

Observa-se na Figura 7 que, mesmo possuindo um custo inicial maior que 

a seção técnica Stec, a seção econômica Sec apresenta um custo total menor devido 

ao menor custo operacional. Também observa-se que aumentar a seção econômica 

de forma indiscriminada não resulta no menor custo total da instalação, sendo 

necessário cálculos para determinar qual o valor da seção nominal que resulta no 

menor custo total.   

2.4.1 Cálculo da seção econômica 

Denomina-se seção econômica de um circuito, a seção que resulta no 

menor custo total de instalação e operação de um condutor elétrico durante sua vida 

econômica considerada, ou seja, durante o tempo de análise determinado pelo 

projetista (BARICHELLO, 2012). 

De acordo com a norma NBR 15920, o cálculo para o dimensionamento 

econômico possui fórmulas diretas. Porém, vale ressaltar que a hipótese de que os 

parâmetros financeiros devem permanecer constantes durante a vida econômica do 

cabo deve ser obedecida. O cálculo para o dimensionamento econômico é realizado 
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de acordo com as Equações (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2010): 

 

 

 𝑆𝑒𝑐 = 1000 ∙ [𝐼𝑚𝑎𝑥
2 ∙ 𝐹 ∙ ⍴20 ∙ 𝐵 × [1 + ⍺20 ∙ (𝜃𝑚 − 20)]/𝐴]0,5 (9) 

 

Em que: 

𝑆𝑒𝑐 seção econômica do condutor (mm2); 

𝐼𝑚𝑎𝑥 corrente de projeto máxima prevista para o primeiro ano (A); 

𝐹 quantidade auxiliar; 

⍴20 resistividade elétrica do material do condutor a 20° C (Ω.m); 

𝐵 quantidade auxiliar; 

⍺20 coeficiente de temperatura a 20° C( K-1); 

𝜃𝑚 temperatura média de operação do condutor (°C); 

𝐴 componente variável do custo de unidade por comprimento conforme seção do 

condutor (R$/m.mm2). 

 

A constante 𝐹 é calculada usando a Equação (10): 

 

 
𝐹 = 𝑁𝑐 ∙ 𝑁𝑝 ∙ (𝑇 ∙ 𝑃 + 𝐷) ∙

𝑄

1 +
𝑖

100

 
(10) 

 

Em que: 

𝑁𝑝 número de condutores por fase do circuito; 

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

𝑇 tempo de operação com perda Joule máxima (h/ano); 

𝑃 custo de um watt-hora no nível da tensão pertinente ($/W.h); 

𝐷 variação anual da demanda ($/W.ano); 

𝑄 uma constante auxiliar; 

𝑖 taxa de capitalização para condições atuais (%). 

 

Para calcular a constante 𝐵 usa-se a Equação (11):   
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 𝐵 = (1 + 𝑦𝑝 + 𝑦𝑠) ∙ (1 + 𝛾1 + 𝛾2) (11) 

 

Em que: 

𝑦𝑝 fator de proximidade, previsto pela IEC 60287-3-2; 

𝑦𝑠 fator de efeito pelicular, previsto pela IEC 60287-3-2; 

𝛾1 fator de perda, pela cobertura, previsto pela IEC 60287-3-2; 

𝛾2 fator de perda, pela armação, previsto pela IEC 60287-3-2. 

 

A constante 𝑄 é calculada utilizando-se a Equação a seguir: 

 

 
𝑄 =  ∑ 𝑟𝑛−1

𝑁

𝑛=1
= (1 − 𝑟𝑁)/(1 − 𝑟) 

(12) 

 

Na Equação (12) tem-se que 𝑁 é a vida econômica prevista , em anos, e 𝑟 

é uma constante auxiliar cujo valor é determinado usando a Equação (13): 

 

 𝑟 = (1 + 𝑎/100)2 ∙ (1 + 𝑏/100)/(1 + 𝑖/100) (13) 

 

Na Equação (13) os termos 𝑎 e 𝑏 significam a porcentagem do aumento 

anual de cargas, em relação à 𝐼𝑚𝑎𝑥, e a porcentagem do aumento anual do custo de 

energia sem considerar a inflação, respectivamente. 

A variável 𝜃𝑚 utilizada na Equação (9) é definida pela Equação (14):  

 

 
𝜃𝑚 =

𝜃 − 𝜃𝑎

3 + 𝜃𝑎

 
(14) 

 

Em que: 

𝜃 temperatura máxima nominal do condutor para o tipo de cabo considerado (oC); 

𝜃𝑎 temperatura ambiente média (oC). 

 

Deve-se ressaltar que os fatores de proximidade, efeito pelicular, perda 

pela cobertura, perda pela armação e as perdas dielétricas podem ser desprezados 
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para cabos de baixa tensão (<1 kV) e média tensão (entre 1 kV e 36,2 kV) (MORENO, 

2010). 

Segundo a NBR 15920, é improvável que o valor da seção econômica 𝑆𝑒𝑐 

seja exatamente igual à um valor nominal padronizado. Assim sendo, deve-se calcular 

o custo para as seções nominais padronizadas adjacentes de maior e menor valor, e 

escolher a que resulta no menor custo. 

 

2.4.2 Comparação econômica entre o dimensionamento econômico e o 

dimensionamento técnico   

Após a obtenção do valor da seção econômica, é possível fazer uma 

análise econômica dos resultados. Para tal, é necessário expressar os custos iniciais 

de compra e instalação e os custos com perdas de energia em valores econômicos 

comparáveis, referidos ao mesmo ponto no tempo (BARICHELLO, 2012). A Equação 

(15) define esse custo total: 

 

 𝐶𝑇 = 𝐶𝐼 + 𝐶𝐽 (15) 

 

Em que: 

𝐶𝐼 custo inicial de um comprimento de cabo instalado (R$); 

𝐶𝐽 valor presente das perdas Joules durante a vida econômica considerada (R$). 

 

De acordo com a NBR 15920, para se obter o valor do custo da perdas nos 

cabos durante a vida econômica considerada (𝐶𝐽) deve-se levar em consideração a 

Equação (16):  

 

 𝐶𝐽 =  𝐼𝑀Á𝑋 ∙ 𝑅(𝑆) ∙ 𝑙 ∙ 𝐹 (16) 

                                                                             

 

Sendo: 

𝐼𝑀Á𝑋 carga máxima no cabo durante o primeiro ano; 

𝑅(𝑆) resistência aparente do condutor por unidade de comprimento (Ω/m); 
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𝑙 comprimento do cabo (m); 

𝐹 constante calculada pela Equação (10). 

 

Conforme a NBR 15920, o valor de R em função da seção econômica 𝑆 do 

condutor é encontrado através da Equação (17): 

 

 
𝑅(𝑆) =  

⍴20 ∙ 𝐵 ∙ [1 + ⍺20 ∙ (𝜃𝑚 − 20)]

𝑆
∙  106 

(17) 

 

Com os valores dos custos iniciais e com perdas Joule dos dois 

dimensionamentos é possível calcular o payback, ou seja, o tempo de retorno do 

investimento aplicado no uso de um condutor com uma maior seção, encontrada pelo 

método de dimensionamento econômico (ARAÚJO, 2011).  

 

2.5 Dimensionamento econômico para condutores elétricos para alta tensão   

As linhas de transmissão e distribuição são elementos responsáveis pelo 

transporte e distribuição de energia. A transmissão de potência em alta tensão se dá 

através de linhas aéreas, entretanto, tal transmissão pode ser feita por cabos 

subterrâneos ou marítimos. Nesses casos, o investimento inicial será maior, devendo 

ser analisada a necessidade de sua utilização com bastante rigor (BERNARDES, 

2011). 

Há dois tipos de perdas que ocorrem nas linhas de transmissão e 

distribuição de alta tensão: as perdas técnicas e as perdas não-técnicas. As perdas 

técnicas são aquelas inerentes ao transporte de energia elétrica como, perdas por 

calor nos condutores, perdas no núcleo dos transformadores, perdas dielétricas, entre 

outras. Já as perdas não-técnicas são causadas por diversos fatores, como furtos de 

energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, unidades consumidoras 

sem equipamentos de medição, entre outras (ANEEL, 2017).  

Como as perdas técnicas representam de 10% a 15% da geração, é 

possível visualizar que as perdas por calor são quase desprezíveis se comparadas 

com a potência total gerada, e portanto, não se justificaria o dimensionamento 
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econômico para esses casos. Para uma melhor visualização, a Figura 8 ilustra um 

exemplo dessas perdas. 

 

 

Figura 8- Exemplo ilustrativo das perdas na alta tensão. 
Fonte: (ANEEL, 2017).   

 

  Considerando-se que as perdas na transmissão são perdas do tipo 

técnicas, então essas representam 11,5% da potência gerada. Considerando-se que 

todas as causas pelas perdas técnicas contribuem da mesma forma, isso significa que 

as perdas por efeito Joule representam menos de 3% da energia gerada. Por isso, o 

dimensionamento econômico para condutores na alta tensão não é o ideal para esses 

casos, pois além de impactar pouco na diminuição das perdas, ainda causaria um 

acréscimo orçamentário muito grande na construção dessas linhas.  
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3 DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE   

O aplicativo GUIDE (grafical user interface development environment) do 

MATLAB é utilizado para a criação de interfaces gráficas para o usuário, também 

conhecida como GUI (grafical user interface). Uma GUI proporciona um ambiente 

simples de trabalho para o usuário, fornecendo componentes como botões, menus e 

caixas de texto para facilitar a interação entre programa e usuário (SOARES, 2012).  

Deve-se digitar na janela de comando do MATLAB o comando “guide” para 

abrir o aplicativo. Em seguida é exibida a janela inicial do GUIDE, como mostrado na 

Figura 9. Selecionando a aba “Create New GUI” apresentam-se as opções de criar 

uma nova GUI (Blank GUI (default)) ou abrir uma GUI disponibilizada pelo MATLAB 

para servir de exemplo (GUI with Uicontrols, GUI with Axes and Menu, Modal Question 

Dialog), enquanto que na aba “Open Existing GUI” tem-se a opção de abrir uma GUI 

já existente. 

 

 

Figura 9- Janela inicial do aplicativo GUIDE. 
Fonte: MATLAB.   

 

Caso o usuário deseje criar uma nova GUI e selecione a opção Blank GUI 

(default)), é exibida a janela da Figura 11 que ilustra uma GUI em branco formada 

pelos ícones dos componentes disponíveis, localizados à esquerda da janela, e pela 

área de trabalho, representado por toda área quadriculada. Para a construção do 
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layout da GUI basta arrastar os ícones dos componentes para a posição desejada da 

área de trabalho. 

 

 

Figura 10- GUI em branco. 
Fonte: MATLAB.   

 

É possível configurar propriedades dos componentes que estão na área de 

trabalho apertando com o botão direito e selecionando a opção “Property Inspector” 

ou dando duplo clique no componente. Em seguida é exibida uma janela como o da 

Figura 11 com as propriedades do componente que podem ser editadas, adicionadas 

ou removidas. 
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Figura 11- Property Inspector. 
Fonte: MATLAB.   

 

Quando uma GUI é criada são gerados dois arquivos: o arquivo .fig 

contendo o corpo da interface e o arquivo .m contendo as funções de cada recurso 

inserido na área de trabalho, chamadas de callbacks e a rotina para iniciar a GUI. Nas 

callbacks são definidos os comandos dos componentes quando houver interação do 

usuário com a interface (SOARES, 2012).  

O MATLAB oferece a possibilidade do usuário criar um arquivo executável 

contendo uma ou mais GUI de forma simples. Para criar o executável o usuário deve 

selecionar a aba “APPS” e clicar no ícone “MATLAB Compiler”, mostrado pela Figura 

12. 

 

 

Figura 12-  MATLAB Compiler. 
Fonte: MATLAB.   
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Em seguida será exibida a janela de implementação do projeto, mostrada 

pela Figura 13, onde o usuário define o nome e o local da pasta contendo o arquivo 

executável e arquivos auxiliares. 

 

 

Figura 13-  Implementação do projeto.  
Fonte: MATLAB.   

 

Em seguida é aberto um campo à direita do plano de trabalho do MATLAB, 

denominado “Windows Standalone Application” e mostrado na Figura 13, onde é feita 

o compilação dos arquivos.  

 

 

Figura 14- Compilação dos arquivos. 
Fonte: MATLAB.   
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Em “Add main file” o usuário carrega a GUI principal do arquivo executável 

e em “Add files/folders” o usuário pode adicionar arquivos auxiliares que interajam 

com a GUI principal, como imagens ou outras GUI. Por fim, clica-se no ícone “Build”, 

localizado no canto superior direito do “Windows Standalone Application”, para 

compilar os arquivos e criar o arquivo executável. 

O arquivo executável permite que o software proposto seja utilizado de 

forma independente do MATLAB, bastando o usuário dar duplo clique no arquivo 

executável para iniciar o software. A Figura 14 apresenta o fluxograma de 

funcionamento do software. 

 

 

Figura 14- Fluxograma de funcionamento do software. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Quando o software é iniciado é exibida a Interface Inicial, mostrada pela 

Figura 15. Essa Interface apresenta duas opções de nível de tensão da instalação: 

baixa tensão ou média tensão.    

 



39 
 

 

Figura 15- Interface inicial. 
Fonte: Autoria própria. 

  

Caso a opção “BAIXA TENSÃO” seja selecionada é chamada a Interface 

para o dimensionamento de condutores para instalações de baixa tensão, mostrada 

pela Figura 16.  

 

 

Figura 16- Interface para dimensionamento de condutores na baixa tensão. 
Fonte: Autoria própria. 



40 
 

Nessa Interface, o usuário deverá entrar com os dados solicitados para o 

dimensionamento dos condutores. Os dados dos campos “Material do condutor”, 

“Métodos de referência”, “Número de condutores carregados” e “Corrente de projeto” 

são para a determinação da seção técnica do condutor, baseada na Tabela 36 da 

NBR 5410. Os demais campos a são relacionados com o cálculo da seção econômica 

e para realizar a comparação financeira entre os tipos de dimensionamento. 

Como o valor de compra e instalação dos condutores diferem muito 

dependendo do fabricante, implementou-se uma Tabela de preços para ser 

preenchida conforme os valores praticados pelo fabricante escolhido pelo usuário. 

Clicando no botão “TABELA DE PREÇO” o software chama uma Janela que 

apresenta uma Tabela de preço de compra e instalação de cada valor de seção 

nominal presente na Tabela 36 da NBR 5410, como mostra a Figura 17, que deve ser 

preenchida completamente. Esses valores serão usados no cálculo do custo inicial 𝐶𝐼 

e da componente variável 𝐴, conforme as Equações (15) e (9), respectivamente. 

 

 

Figura 17- Tabela de preços de condutores de baixa tensão. 
Fonte: Autoria própria. 
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O programa possui ajuda ao usuário, identificados pelo símbolo “?” que 

auxiliam no preenchimento de determinados campos, tais como Resistividade elétrica, 

Coeficiente de temperatura e cálculo da variável A. Quando clicados, os botões ao 

lado dos campos “Resistividade elétrica” e “Coeficiente de temperatura” apresentam 

uma mensagem contendo valores típicos dessas características para os materiais 

alumínio e cobre, conforme informados na NBR 5410. Optou-se por não fixar tais 

valores por haver divergência sobre sua exatidão nas literaturas pesquisadas, 

devendo ser usados os valores definidos pelo fabricante dos condutores, sempre que 

informados. O botão ao lado do campo “Variável A” apresenta um exemplo do cálculo 

da componente variável 𝐴, presente na Equação (9). Um exemplo semelhante pode 

ser encontrado na seção anexos deste documento. 

Com as informações necessária preenchidas, o usuário deverá clicar no 

botão “DIMENSIONAR” para que o software realize os cálculos retorne os resultados 

dos mesmos. Os parâmetros de saída do software são: seção nominal, queda de 

tensão, investimento inicial e investimento total para ambos os tipos de 

dimensionamento apresentados neste trabalho. Além desses parâmetros, o software 

retorna a economia de investimento total e o tempo de retorno de um investimento 

inicial maior para o caso do dimensionamento econômico for escolhido. 

Entretanto, caso a opção “MÉDIA TENSÃO” seja escolhida, é exibida uma 

Janela para dimensionamento de condutores para instalações de média tensão, como 

mostrada pela Figura 18.   
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Figura 18- Interface para dimensionamento de condutores na média tensão. 
Fonte: Autoria própria. 

 

O funcionamento dessa Interface é basicamente igual à Interface para 

dimensionamento de condutores para instalações de baixa tensão, tendo os 

parâmetros de saída e quase todos parâmetros de entrada iguais, com exceção do 

campo “Nível de tensão nominal”, além do campo “Métodos de referência” e do botão 

“TABELA DE PREÇOS” apresentar opções diferentes quando selecionados. Isso 

deve-se ao fato desses parâmetros serem baseados na Tabela 28 da NBR 14039. 

Contudo, ambas as Interface dispões dos mesmo recursos e utilizam a mesma lógica 

para o dimensionamento de condutores.      
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4 RESULTADOS  

Neste capítulo estão apresentados os resultados deste estudo. Os 

resultados serão conferidos com a utilização de cálculos e do software livre da 

PROCOBRE para dimensionamento econômico e ambiental de condutores.  

 

4.1 Validação dos resultados obtidos   

Para a validação do software utilizou-se dois exemplos de circuitos cujo 

condutores devem ser dimensionados: o primeiro de uma instalação elétrica de baixa 

tensão e o segundo de uma instalação elétrica de média tensão. Para o caso do 

primeiro exemplo, os resultados serão conferidos utilizando-se o software da 

PROCOBRE. Já para o segundo exemplo serão usados cálculos para a verificação 

dos resultados, pois o software da PROCOBRE foi desenvolvido para instalações de 

baixa tensão.  

4.2.1 Exemplo 1- Baixa tensão   

Para verificação do cálculo foi utilizado o exercício de MORENO (2010), 

página 21, conforme descrito a seguir: 

Considera-se um circuito em 220/380, 60 Hz, trifásico, constituído por um 

cabo tripolar com condutor de cobre (classe de encordoamento 2), isolação em EPR 

e cobertura em PVC, instalado em eletroduto não magnético (isolante) aparente. Não 

há outro circuito no mesmo eletroduto. 

O circuito tem 100 metros de comprimento, a temperatura ambiente média 

é de 40oC e a corrente de projeto máxima para o primeiro ano é 150 A (incluindo as 

componentes harmônicas – THDi = 38%), com taxa de crescimento de 1% a ano. O 

fator de potência médio do circuito é 0,8 e a queda de tensão máxima admitida é de 

2%.  

Estima-se que o circuito permaneça em plena operação durante 4.000 

horas por ano. O custo considerado de um watt-hora no nível de tensão pertinente é 
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0,10 R$/kWh no primeiro ano, com aumento anual de 3% (sem considerar o efeito da 

inflação). Não será considerado o custo da demanda. Será adotado o valor médio de 

A = 0,074 R$/m∙mm2.  

A análise será feita para um período de 20 anos (vida econômica), 

considerando-se uma taxa de capitalização de 6% ao ano. 

A Figura 19 mostra os resultados encontrados utilizando-se o software 

proposto, enquanto a Figura 20 mostra os resultados encontrados utilizando-se o 

software da PROCOBRE. 

 

 

Figura 19- Resultados do software proposto para o exemplo 1. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 20- Resultados do software da PROCOBRE para o Exemplo 1. 
Fonte: PROCOBRE. 

 

É possível determinar o erro percentual entre os resultados encontrados 

pelo software proposto, considerando como base os resultados do software da 

PROCOBRE. 

Seção técnica: 

 Custo inicial: 0%; 

 Custo total: 0,14%; 

Seção econômica: 

 Custo inicial: 0%; 

 Custo total: 0,06%; 

 

Comparação financeira: 

 Economia de investimento: 0,3% 

 Tempo de retorno do investimento: 7% 

 

Os resultados apresentados pelo software proposto foram bem próximos 

ao resultados apresentados pelo software da PROCOBRE, atestando a eficácia dos 

cálculos realizados pelo software proposto. Deve-se levar em consideração que o 

parâmetro “tempo de retorno do investimento” é exibido de forma diferente por cada 

software: enquanto o da PROCOBRE apresenta o tempo em anos o software proposto 

apresenta o mesmo parâmetro em anos e meses, por isso um erro percentual maior 

neste parâmetro. 
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4.2.1 Exemplo 2- Média tensão   

Para verificação do cálculo foi utilizado o exercício de ARAÚJO (2011), 

página 107, conforme descrito a seguir: 

Seja um trecho de saída de um parque eólico formado por quatro aero 

geradores: 

Dados do condutor e de sua instalação: 

 Isolação de XLPE; 

 Condutor de alumínio; 

 Resistividade elétrica do alumínio a 20° C de 29,2×10-9 Ω∙m; 

 Coeficiente de temperatura do alumínio a 20° C de 0,0039 K-1; 

 Cabos unipolares em trifólio;  

 Cabos Tripolares diretamente enterrado; 

 Trifásico. 

Dados de projeto: 

 Corrente de projeto de 124 A; 

 Corrente corrigida de 134,62 A; 

 Tensão de linha de 34500 V; 

 Tensão nominal maior que 8,7/15 kV; 

 Admitindo uma distância de 500 m; 

 Queda de tensão admitida de 2%; 

 Temperatura média de operação de 40° C. 

      

Os cenário econômicos, os custos de compra e instalação dos condutores 

desse exemplo foram considerados iguais aos do exemplo 1. 

 

 

Solução: 

a. Determinação da seção técnica do condutor usando o método da 

corrente.   

 

Como informa o enunciado, cabos unipolares estão em trifólio e os cabos 

tripolares estão diretamente enterrados. Verificando a Tabela 13 define-se que o 

método de instalação é o H. Como a corrente corrigida tem o valor 134,2 A e a tensão 

nominal é maior que 8,7/15 kV, é possível encontrar o valor da seção técnica 
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verificando-se a Tabela 15, que é de 70 mm2. Usando (15), (16) e (17), encontra-se o 

custo total de compra, instalação e operação do circuito durante os 20 anos 

analisados: 

 

 𝐶𝑇(70) = 𝐶𝐼 + 𝐶𝐽 = 10710 + 69961 = 80.671,00 𝑅$  

 

 

b. Determinação da seção econômica. 

 

Cálculo de 𝑟 usando (13): 

 

 

𝑟 = (1 + 𝑎/100)2 ∙
1 +

𝑏
100

1 +
𝑖

100

= 0,991 

 

 

Cálculo de 𝑄 usando (12):  

 

 
𝑄 =  ∑ 𝑟𝑛−1

𝑁

𝑛=1
=

1 − 𝑟𝑁

1 − 𝑟
= 18, 379 

 

 

 

Cálculo de 𝐵 usando (11):  

 

 𝐵 = (1 + 𝑦𝑝 + 𝑦𝑠) ∙ (1 + 𝛾1 + 𝛾2) = 1  

 

Cálculo de 𝐵 usando (10):  

 

 
𝐹 = 𝑁𝑐 ∙ 𝑁𝑝 ∙ (𝑇 ∙ 𝑃 + 𝐷) ∙

𝑄

1 +
𝑖

100

= 20,8 
 

 

Cálculo de 𝑆𝑒𝑐 usando (9):  
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 𝑆𝑒𝑐 = 1000 ∙ [𝐼𝑚𝑎𝑥
2 ∙ 𝐹 ∙ ⍴20 ∙ 𝐵 × [1 + ⍺20 ∙ (𝜃𝑚 − 20)]/𝐴]0,5

= 361,67 𝑚𝑚2  

 

 

Como o valor da seção não é um valor comercial, será necessário verificar 

qual seção (300 e 400 mm2 são as seções comerciais mais próximas) terá um custo 

total mais baixo no tempo analisado. Usando as equações (15), (16) e (17), tem-se: 

 

 𝐶𝑇(300) = 𝐶𝐼 + 𝐶𝐽 = 19170 + 16903 = 36.073,00 𝑅$  

 

 

 𝐶𝑇(400) = 𝐶𝐼 + 𝐶𝐽 = 22850 + 12243 = 35.093,00 𝑅$   

 

Portanto a seção econômica ideal é de 400 mm2.  

 

c. Calculo da queda de tensão. 

 

Como se trata de um circuito trifásico, usa-se a Equação (7) para o 

calculo da queda de tensão: 

 

 
𝑞% (70) =

173 ∙ 𝜌 ∙ ∑ 𝑙 ∙ 𝐼𝑐

𝑉𝑓𝑓 ∙ 𝑆
= 0,125% 

 

 

 
𝑞% (400) =

173 ∙ 𝜌 ∙ ∑ 𝑙 ∙ 𝐼𝑐

𝑉𝑓𝑓 ∙ 𝑆
= 0,021% 

 

 

 

d. Comparação financeira entre o dimensionamento técnico e o 

dimensionamento econômico. 

 

A economia do investimento no tempo analisado será a diferença dos 

custos totais dos dois métodos de dimensionamento: 
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 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎(20 𝑎𝑛𝑜𝑠) = 𝐶𝑇(70) − 𝐶𝑇(400)

= 45.578,00 𝑅$ 

 

  

Em relação ao tempo de retorno do investimento, tem-se: 

 Diferença entre os custos iniciais por ambos critérios 

 

 

 

22850 − 10710 = 12.140,00 𝑅$   

 Diferença entre os custos de operação por ambos critérios 

dividido pelo tempo de análise 

 

 

 

69961 − 12243

20
= 2885,9 𝑅$/𝐴𝑛𝑜  

 

  

 

 

 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 =

12140

2885,9
= 4,21 𝑎𝑛𝑜𝑠 = 4 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒 2 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠  

 

 

Utilizando-se do software proposto para realizar os dimensionamentos, 

encontra-se os seguintes resultados, mostrados pela Figura 21. 
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Figura 21- Resultados do software proposto para o exemplo 2. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tendo como base os resultados dos cálculos apresentados, os resultados 

do software proposto possuem os seguintes erros percentuais: 

Seção técnica: 

 Custo inicial: 0%; 

 Custo total: 0,21%; 

Seção econômica: 

 Custo inicial: 0%; 

 Custo total: 0,08%; 
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Comparação financeira: 

 Economia de investimento: 0,30% 

 Tempo de retorno do investimento: 0% 

 

Novamente os resultados apresentados pelo software proposto se 

provaram coerentes, dessa vez comparados com cálculos baseados na metodologia 

apresentada pela NBR 15920. Diferentemente do Exemplo 1, o tempo de retorno do 

investimento nos cálculos do Exemplo 2 foi expressado em anos e meses, resultando 

em um erro percentual aproximadamente zero.   
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5 CONCLUSÕES 

Neste trabalho abordou-se conceitos das áreas de instalações elétricas 

prediais, sistema de potência, eficiência energética e engenharia econômica, que 

fundamentaram o desenvolvimento do software proposto. 

A metodologia escolhida para o dimensionamento técnico de condutores 

foi o método da capacidade de condução de corrente. Porém, uma instalação 

projetada de acordo com as normas técnicas levam em consideração outros aspectos 

do condutor além da sua capacidade de condução de corrente, como por exemplo a 

queda de tensão. Por isso foi incluído o cálculo da queda de tensão no software, a fim 

de tornar o dimensionamento mais preciso. O estudo também abordou sobre a 

influência das harmônicas nas instalações e como a presença dessas componentes 

devem ser levadas em consideração nos cálculos de dimensionamento de instalações 

elétricas residenciais, comerciais, prediais e industriais.  

Devido às atuais preocupações com a eficiência energética, esse estudo 

foi ampliado para além do critério técnico. Como instalações elétricas sofrem com 

muitas perdas por dissipação de calor em seus condutores ao longo dos anos, a 

alternativa proposta para amenizar esse problema foi o dimensionamento econômico. 

Esse método de dimensionamento consiste basicamente em achar a seção do 

condutor levando em consideração o custo de compra e as perdas por calor durante 

um período de tempo analisado. 

Apesar do dimensionamento econômico resultar em seções de condutores 

com custo de compra mais caro que o dimensionamento técnico, essa diferença se 

paga com o tempo devido à eficiência que ele proporciona à instalação. Para auxiliar 

o usuário do software na escolha de qual tipo de dimensionamento é mais vantajoso 

para o seu caso, propôs uma comparação financeira entre o dimensionamento técnico 

e o dimensionamento econômico.  Foram considerados os investimentos iniciais, 

investimento total durante um determinado período de tempo escolhido pelo usuário 

e o tempo do retorno da diferença entre os investimentos iniciais. De posse desses 

dados, o usuário tem melhores condições para definir qual o dimensionamento ideal 

para o seu caso. 

A validação dos resultados encontrados pelo software se deu pela 

comparação dos mesmos com resultados encontrados pelo software da PROCOBRE 
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para dimensionamento econômico de condutores e cálculos manuais.  Dessa forma, 

conclui-se que o software proposto foi desenvolvido de maneira correta e seus 

resultados são verídicos, de acordo com a metodologia apresentada por este estudo. 

Para trabalhos futuros, sugere-se o aprimoramento do software com a 

inclusão de mais métodos de dimensionamento técnico de baixa e média tensão, 

inclusão dos fatores de correção, além de melhorias nas funções oferecidas pelo 

software, como por exemplo, se possível incluir uma opção para que o usuário salve 

os cálculos realizados.               
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ANEXOS 

ANEXO A- Fatores de correção aplicáveis à temperatura 

 

Fonte: NBR 5410. 
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ANEXO B- Fatores de correção aplicáveis à condutores em linhas abertas ou fechadas, 
agrupadas em um mesmo plano e em camada única 

 

Fonte: NBR 5410. 
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ANEXO C- Fatores de correção aplicáveis a agrupamentos que consistem em mais de uma 
camada de condutores 

 

Fonte: NBR 5410. 

 

ANEXO D- Fatores de agrupamento para mais de um circuito – cabos unipolares ou 
cabos multipolares diretamente enterrados 

 

Fonte: NBR 5410. 
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ANEXO E- Fatores de agrupamento para mais de um circuito – cabos em eletrodutos 
diretamente enterrados 

 

Fonte: NBR 5410. 

 

ANEXOS F- Fatores de correção para cabos contidos em eletrodutos enterrados no solo 

 

 Fonte: NBR 5410. 
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ANEXO G- Tabela 33 da NBR 5410 

 

Fonte: NBR 5410. 
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ANEXO H- Tabela 33 da NBR 5410 (continuação) 

 

Fonte: NBR 5410. 
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ANEXO I- Tabela 33 da NBR 5410 (continuação) 

 

Fonte: NBR 5410. 
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ANEXO J- Tabela 33 da NBR 5410 (continuação) 

 

Fonte: NBR 5410. 
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ANEXO K- Tabela 36 da NBR 5410 

 

Fonte: NBR 5410. 
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ANEXO L- Tabela 37 da NBR 5410 

 

Fonte: NBR 5410. 
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ANEXO M- Tabela 38 da NBR 5410 

 

Fonte: NBR 5410. 
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ANEXO N- Tabela 39 da NBR 5410 

 

Fonte: NBR 5410. 

 

 

ANEXO O- Tabela 39 da NBR 5410 

 

Fonte: NBR 5410. 
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ANEXO P- Tabela 39 da NBR 5410 (continuação) 

 

Fonte: NBR 5410. 
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ANEXO Q- Tabela 25 da NBR 14039 

 

Fonte: NBR 14039. 
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ANEXO R- Tabela 28 da NBR 14039 

 

Fonte: NBR 14039. 
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ANEXO S- Tabela 29 da NBR 14039 
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ANEXO T- Tabela 30 da NBR 14039 
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ANEXO U- Tabela 31 da NBR 14039 
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