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2.9.6. Dimensionamento dos Condutores dos Circuitos 

2.9.6.1. Introdução 

Dimensionar os condutores de um circuito é determinar a seção padronizada (bitola) dos 
fios deste circuito, de forma a garantir que a corrente calculada para ele possa circular pelos 
fios, por um tempo ilimitado, sem que ocorra superaquecimento e que a queda de tensão seja 
mantida dentro dos limites normalizados. Além disso, os condutores devem satisfazer às 
seguintes condições; 

− Limite de temperatura, em função da capacidade de condução de corrente;

− Limite de queda de tensão;

− Capacidade dos dispositivos de proteção e contra sobrecarga;

− Capacidade de condução de corrente de curto-circuito por tempo limitado.

Os condutores devem ser dimensionados pelos seguintes critérios;

a. Capacidade de condução de corrente (ampacidade);

b. Limite de queda de tensão.

Inicialmente, determina-se as seções dos condutores conforme os critérios estabelecidos no
parágrafo anterior. Posteriormente, quando do dimensionamento dos dispositivos de proteção, 
verifica-se a capacidade dos condutores com relação às sobrecargas e curto-circuitos. 

É necessário haver uma coordenação entre os diversos componentes de uma instalação. O 
tempo de atuação dos dispositivos de proteção para eventuais sobrecargas e para os níveis 
presumidos de curto-circuito deverá ser estabelecido de forma a garantir que as temperaturas 
admissíveis estabelecidas em norma para os condutores anteriormente dimensionados não 
sejam ultrapassadas. 

Uma vez determinadas as seções dos condutores pelos critérios da Capacidade de Corrente 
e do Limite de Queda de Tensão, adota-se como resultado a maior seção, e escolhe-se o 
condutor padronizado comercialmente, cuja seção nominal seja igual ou superior à seção 
calculada. 

2.9.6.2. Critério da Capacidade de Condução de Corrente (Ampacidade) 

O condutor, ao ser submetido a uma diferença de potencial, faz surgir em suas 
extremidades uma corrente elétrica. Essa corrente, ao passar pelo condutor, produz uma 
determinada quantidade de calor, que segundo a Lei de Joule, tende a elevar a temperatura do 
condutor, cuja dissipação térmica depende da natureza dos materiais constituintes e do meio 
(maneira de instalar o condutor). 

Esse critério tem por objetivo garantir condições satisfatórias de operação aos condutores e 
às suas isolações, submetidos aos efeitos térmicos produzidos pela circulação da corrente 
elétrica de forma a evitar danificar o condutor. 

Roteiro para Dimensionamento pela Capacidade de Corrente 

O roteiro descrito a seguir, determinará a seção nominal dos condutores Fase. O condutor 
Neutro e o condutor de Proteção (PE) serão determinados em função dos condutores fase. 

1. Tipo de Isolação:

Devemos inicialmente escolher o tipo de isolação dos condutores. O tipo de isolação
determinará a temperatura máxima a que os condutores poderão estar submetidos em regime 
contínuo, em sobrecarga ou em condição de curto-circuito. 
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Os valores de temperatura para condutores com isolação em PVC – Cloreto de Polivinila, 
EPR – Borracha Etileno Propileno e XLPE – Polietileno Reticulado estão definidos na Tabela 
2.8. Os condutores com isolação em PVC são os mais comuns em Instalações Elétricas 
Residênciais e Prediais. 

2. Maneira de Instalar

A maneira segundo a qual os condutores estarão instalados (em eletrodutos embutidos ou
aparentes, em canaletas ou bandejas, subterrâneos, diretamente enterrados ou ao ar livre, em 
cabos unipolares ou multipolares, etc.) influenciará na capacidade de troca térmica entre os 
condutores e o ambiente, e em conseqüência, na capacidade de condução de corrente elétrica 
dos mesmos. 

A Tabela 2.13 define as diversas Maneiras de Instalar, codificando-as conforme uma letra 
e um número. 

Tabela 2.13 – Maneiras de instalar os condutores. 

Por exemplo, a referência “B5” corresponde a “Condutores isolados, cabos unipolares ou 
cabo multipolar em eletroduto embutido em alvenaria”. Esta é a maneira mais usual 
encontrada em instalações residenciais e prediais. 
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Se um determinado circuito apresentar, ao longo de seus diversos trechos, mais de uma 
maneira de instalação, devemos considerar, para efeito de dimensionamento, aquela que 
apresente a condição mais desfavorável de troca térmica com o meio ambiente. 

3. Corrente Nominal ou Corrente de Projeto (Ip)

É a corrente do circuito, levando-se em consideração as características nominais do
mesmo. Será calculada por uma das equações a seguir: 

a. Circuitos monofásicos (fase e neutro): 
.cos .

n
p

P
I

v ϕ η
=

b. Circuitos bifásicos (2 fases):
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d. Circuitos trifásicos equilibrados (3 fases):
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Onde: 

pI : corrente de projeto do circuito, em ampéres (A); 

nP : potência nominal do circuito, em watts (W); 

v : tensão entre fase e neutro, em volts (V); 

V : tensão entre fases, em volts (V); 

cosϕ : fator de potência; 

η : rendimento, isto é, a relação entre a potência de saída sP  e a potência de entrada eP  de 

um equipamento: s eP Pη = ;

Para circuitos puramente resistivos, compostos apenas por lâmpadas incandescentes e 
resistências, por exemplo, temos η  = 1 e cosϕ  = 1, daí: p nI P v= ; 

4. Número de Condutores Carregados

Considera-se condutor carregado aquele que efetivamente é percorrido pela corrente
elétrica no funcionamento normal do circuito. Neste caso, consideram-se os condutores fase e 
neutro. O condutor de proteção equipotencial, PE, não é considerado condutor carregado. 

Podemos ter: 

− Circuito trifásico com neutro: 4 condutores carregados (c.c.) ou 3 c.c. se o circuito for
equilibrado. Enquadram-se como 4 c.c. os alimentadores gerais de quadros trifásicos;

− Circuito trifásico sem neutro: 3 c.c. Ex.: circuitos terminais para motores trifásicos;

− Circuito bifásico com neutro: 3 c.c. Ex.: alimentadores gerais de quadros bifásicos;

− Circuito bifásico sem neutro: 2 c.c. Ex.: cicuitos terminais para chuveiros, ligados F-F,
220 V, onde a tensão F-N é 127 V;

− Circuito monofásico a 3 condutores: 3 c. c. Ex.: circuitos derivados de
transformadores monofásicos com tap (derivação) central no secundário.
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− Circuito monofásico a 2 condutores: 2 c. c.; Ex.: caso geral de circuitos terminais
monofásicos F-N.

5. Seleção da Bitola do Condutor

Tendo-se definido os itens anteriores, isto é, o Tipo de Isolação dos Condutores, a Maneira
de Instalar do Circuito, a Corrente de Projeto, e o Número de Condutores Carregados do 
Circuito, deve-se verificar nas tabelas seguintes qual será a bitola do condutor. 

Tabela 2.14 – Capacidade de condução de corrente em Ampéres, para maneiras de instalar A, B, C e D. 
- Condutores e cabos isolados de PVC; cobre ou alumínio;

- Temperatura no condutor 70 ºC;
- Temperatura ambiente: 30ºC para instalação não enterrada e 20ºC para instalação enterrada.
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Tabela 2.15 – Capacidade de condução de corrente em Ampéres, para maneiras de instalar A, B, C e D. 
- Condutores e cabos isolados de XLPE ou EPR; cobre ou alumínio;

- Temperatura no condutor 90 ºC;
- Temperatura ambiente: 30ºC para instalação não enterrada e 20ºC para instalação enterrada.
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Tabela 2.16 – Capacidade de condução de corrente em Ampéres, para maneiras de instalar E, F, e G. 
- Condutores e cabos isolados de PVC; cobre ou alumínio;

- Temperatura no condutor 70 ºC;
- Temperatura ambiente: 30ºC.
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Tabela 2.17 – Capacidade de condução de corrente em Ampéres, para maneiras de instalar E, F, e G. 
- Condutores e cabos isolados de EPR ou XLPE; cobre ou alumínio;

- Temperatura no condutor 90 ºC;
- Temperatura ambiente: 30ºC.
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Exemplos: 

(1) Dimensionar os condutores para um circuito terminal (F-F) de um chuveiro elétrico,
dados: Pn = 4500 W; V = 220 V; condutores de isolação PVC; eletroduto de PVC embutido 
em alvenaria; temperatura ambiente de 30 ºC. 

Solução: 

1. Tipo de isolação: PVC

2. Maneira de instalar: B5

3. Corrente de projeto: Ip = 4500/220.1.1 => 20,45 A

4. Número de condutores carregados: 2

Entrando com estes dados na coluna B, 2 c.c., da Tabela 2.14, teremos o valor de 24 
A (por excesso) que corresponde ao condutor de cobre de bitola 2,5 mm2. 

(2) Dimensionar os condutores para um circuito alimentador trifásico equilibrado de um
quadro de distribuição de uma instalação de iluminação industrial, dados: Pn = 36000 W 
(iluminação fluorescente); V = 220 V; f. p. = 0,90 e rendimento de 0,92; condutores com 
isolação de polietileno reticulado; condutores unipolares instalados em canaleta fechada; 
temperatura ambiente de 30 ºC. 

Solução: 

1. Tipo de isolação: XLPE

2. Maneira de instalar: D3

3. Corrente de projeto:
36000

114,10
3 *220*0,90*0,92

pI A= =  

4. Número de condutores carregados: 3

Entrando com estes dados na coluna D, 3 c.c., da Tabela 2.15, teremos o valor de 
122 A (por excesso) que corresponde ao condutor de cobre de bitola 35 mm2. 

6. Fatores de Correção para o Dimensionamento dos Condutores

Ao efetuarmos o dimensionamento dos condutores, será necessário aplicar fatores de
correção, de forma a adequar cada caso específico às condições para as quais foram 
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elaboradas as tabelas de capacidade de condução de corrente. São, basicamente, duas as 
correções a fazer, correspondendo a cada uma delas um fator de correção: 

Fator de Correção de Temperatura FCT: Aplicável para temperaturas ambientes 
diferentes de 30 ºC para cabos não enterrados e diferentes de 20 ºC (temperatura do solo) para 
cabos enterrados. 

Tabela 2.18 – Fatores de correção de temperatura (FCT) para temperaturas ambientes diferentes de 30 ºC para 
cabos não enterrados e de 20 ºC (temperatura do solo) para cabos enterrados. 

Fator de Correção de Agrupamento FCA: Aplicável para circuitos que estejam 
instalados em conjunto com outros circuitos em um mesmo eletroduto, calha, bloco 
alveolado, bandeja, agrupados sobre uma superfície, ou ainda para cabos em eletrodutos 
enterrados, ou cabos diretamente enterrados no solo. 

A Fig. 2.26 e Fig. 2.27 apresentam os desenhos esquemáticos das diversas maneiras de 
instalar às quais aplicam-se os fatores de correção citados. 

Fig. 2.26 Esquemas indicativos de maneiras de instalação. 
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Fig. 2.27 Esquemas indicativos de maneiras de instalação. 

As tabelas apresentadas a seguir fornececem os valores do Fator de Correção de 
Agrupamento (FCA) aplicáveis às diversas situações do projeto. 

Tabela 2.19 – Fatores de correção para agrupamento (FCA) de mais de um circuito ou mais de um cabo 
multipolar instalados em eletroduto ou calha ou bloco alveolado ou agrupados sobre uma superfície. 
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Notas: 

a) Esses fatores são aplicáveis a grupos uniformes de cabos, uniformemente carregados.

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

c) A indicação espaçados significa igual a um diâmetro externo entre superfícies adjacentes.

d) Os mesmos fatores de correção são aplicáveis a: (i) grupos de 2 ou 3 condutores isolados ou
cabos unipolares; (ii) cabos multipolares.

e) Se um sistema é constituído tanto de cabos bipolares como de cabos tripolares, o número total
de cabos é aplicado às tabelas de 2 condutores carregados, para os cabos bipolares, e às tabelas
de 3 condutores carregados, para os cabos tripolares.

f) Se um agrupamento consiste de N condutores isolados ou cabos unipolares, podem-se
considerar tanto N/2 circuitos com 2 condutores carregados, como N/3 circuitos com 3
condutores carregados.

g) Os valores indicados são médios para faixa usual de seções nominais e para as maneiras de
instalar indicadas na Tabela 2.13.

Tabela 2.20 – Fatores de correção para agrupamento (FCA) para mais de um circuito – cabos unipolares ou 
cabos multipolares ou cabos diretamente enterrados (maneiras de instalar D da Tabela 2.13). 

Tabela 2.21 – Fatores de correção para agrupamento (FCA) para mais de um circuito – cabos em eletrodutos 
diretamente enterrados. 
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Tabela 2.22 – Fatores de correção para agrupamento (FCA) para mais de cabo multipolar em bandeja, prateleira ou 
suporte. 
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Tabela 2.23 – Fatores de correção para agrupamento (FCA) de mais de um circuito com cabos unipolares em 
bandeja, prateleira ou suporte. 

7. Corrente Corrigida

É um valor fictício da corrente do circuito, obtida pela aplicação dos fatores de correção
FCT e FCA à corrente de projeto. 
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ENE065 - Instalações Elétricas I - Prof. Flávio Vanderson 

Como o valor da corrente corrigida calculado pela expressão abaixo, entramos nas tabelas 
de dimensionamento para determinar a bitola do condutor. 

'

.
p

p

I
I

FCT FCA
=

Exemplos: 

(1) Consideremos, agora, que o circuito terminal do chuveiro do exemplo 1 do item 5
anterior, esteja instalado em um eletroduto, no qual, em certo trecho, também contenha mais 
três circuitos monofásicos (F-N). Determine qual será a nova bitola do condutor do circuito 
que alimenta o chuveiro. 

Solução: 

1. Tipo de isolação: PVC

2. Maneira de instalar: B5

3. Corrente de projeto: Ip = 4500/220.1.1 => 20,45 A

Fator de Correção de Temperatura: FCT = 1,00

Fator de Correção de Agrupamento: Neste caso, temos quatro circuitos com dois
condutores carregados um (8/2 = 4). Então, na tabela Tabela 2.19, para quatro
circuitos contidos em eletroduto, encontramos o valor de FCA = 0,65.

Corrente corrigida: 20,45/1,00*0,65 = 31,46 A

4. Número de condutores carregados: 2

Entrando com estes dados na coluna B, 2 c.c., da Tabela 2.14, teremos o valor de 32 
A (por excesso) que corresponde ao condutor de cobre de bitola 4 mm2. 

(2) Tomemos, agora, o circuito alimentador do exemplo 2 do item 5 anterior.
Consideremos que a temperatura ambiente seja de 35 ºC e que na mesma calha estejam 
passando outros circuitos, conforme ilustrado na figura abaixo. Determine a nova seção do 
alimentador do exemplo anterior. 



Capítulo 2 – Projeto de Instalações Elétricas 71 

Solução: 

1. Tipo de isolação: XLPE

2. Maneira de instalar: D3

3. Corrente de projeto:
36000

114,10
3 *220*0,90*0,92

pI A= =  

Fator de correção de temperatura: entramos na Tabela 2.18 com isolação XLPE e 
temperatura de 35 ºC e encontramos FCT = 0,96. 

Fator de correção de agrupamento: ao todo teremos 15 condutores carregados, 
equivalentes a 15/3 = 5 circuitos com três condutores carregados (os PE não são 
considerados). A Tabela 2.19 fornecerá o valor de FCA = 0,60. 

Corrente corrigida: 114,10/0,96*0,60 = 191,21 A 

4. Número de condutores carregados: 3

Entrando com estes dados na coluna D, 3 c.c., da Tabela 2.15, teremos o valor de 
211 A (por excesso) que corresponde ao condutor de cobre de bitola 95 mm2. 

2.9.6.3. Critério do Limite de Queda de Tensão 

A queda de tensão provocada pela passagem de corrente elétrica nos condutores dos 
circuitos de uma instalação deve estar dentro de determinados limites máximos, a fim de não 
prejudicar o funcionamento dos equipamentos de utilização ligados aos circuitos terminais. 

Os efeitos de uma queda de tensão acentuada nos circuitos alimentadores e terminais de 
uma instalação levarão os equipamentos a receber em seus terminais, uma tensão inferior aos 
valores nominais. Isto é prejudicial ao desempenho dos equipamentos, que além de não 
funcionarem satisfatoriamente (redução de iluminância em circuitos de iluminação, redução 
de torque ou impossibilidade de partida de motores etc.) poderão ter sua vida útil reduzida. 

A queda de tensão em uma instalação, considerada desde a origem da mesma até o último 
ponto de utilização de qualquer circuito terminal, deverá estar dentro dos limites prefixados 
pela Tabela 2.24. A referida tabela fixa os valores percentuais máximos admissíveis para a 
queda de tensão, em função do valor da tensão nominal, para os diversos tipos de instalação e 
cargas. 

Notas: 

1. Nos casos B e C, as quedas de tensão nos circuitos terminais não devem ser superiores
aos valores indicados em A;

2. Nos casos B e C, quando as linhas principais de instalação tiverem um comprimento
superior a 100 m, 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 %.

3. Quedas de tensão maiores que as da tabela acima, são permitidas para equipamentos
com corrente de partida elevada, durante o período de partida, desde que dentro dos
limites permitidos em suas normas respectivas.
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Tabela 2.24 – Limites de queda de tensão. 

A NBR-5410/90 estabelece o limite máximo de 7 % para queda de tensão, em instalações 
que tenham subestação ou transformador próprio. Este valor é tomado desde a origem da 
instalação (transformador) até o final do circuito terminal (carga). Muitas vezes as 
concessionárias estabelecem limites mais rigorosos. 

Notas: 

(A) Em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4 %;

(B) Nos casos A, B e D, quando as linhas principais da instalação tiverem um
comprimento superior a 100 m, as quedas de tensão podem ser aumentadas de 0,005% por 
metro de linha superior a 100 m, sem que, no entanto, essa suplementação seja superior a 
0,5%. 

Roteiro para Dimensionamento pela Queda de Tensão 

O roteiro descrito a seguir, determinará a seção nominal dos condutores Fase. O condutor 
Neutro e o condutor de Proteção (PE) serão determinados em função dos condutores fase. 

1. Dados Necessários:
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− Maneira de instalar do circuito;

− Material do eletroduto (magnético ou não-magnético);

− Tipo do circuito (monofásico ou trifásico);

− Corrente de projeto em ampères;

− Fator de potência médio do circuito;

− Comprimento do circuito em quilômetros;

− Tipo de isolação do condutor;

− Tensão do circuito em volts;

− Queda de tensão admissível.

2. Cálculo da Queda de Tensão Unitária:

A queda de tensão unitária, em volts/ampère*km, do circuito é calculada pela expressão:

(%).

.unit
p

e V
V

I l
∆ =

3. Escolha do Condutor:

Com o valor da queda de tensão unitária calculado, entramos em uma das tabelas de queda
de tensão para condutores que apresente as condições de instalação indicadas no item 1, e 
nesta encontramos o valor cuja queda de tensão seja igual ou imediatamente inferior à queda 
calculada, encontrando daí a bitola nominal do condutor correspondente. 

Notas: 

1. O processo de cálculo indicado acima é usado para circuitos de distribuição e para
circuitos terminais que servem a uma única carga, sendo l o comprimento do circuito,
desde a origem até a carga (ou ao quadro de distribuição).

2. Em circuitos com várias cargas distribuídas, teremos que calcular a queda de tensão
trecho a trecho, ou aplicar o Método Simplificado Watts*metros, conforme veremos
adiante.
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Tabela 2.25 – Queda de tensão unitária, em Volts/Ampère*km, condutores com isolação de PVC. 
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Notas: 

a) As dimensões do eletroduto e da calha fechada adotadas, são tais que a área dos fios ou
cabos não ultrapasse 40% da área interna dos mesmos (taxa de ocupação de 40%). 

b) Nos blocos alveolados, só devem ser usados cabos vinil 0,6/1kV.

c) Aplicável à fixação direta à parede ou teto, calha aberta, ventilada ou fechada, poço,
espaço de construção, bandeja, prateleira, suportes sobre isoladores e linha aérea. 

d) Aplicável também aos condutores isolados.

e) Os valores tabelados são para fios e cabos com condutores de cobre.

Tabela 2.26 – Queda de tensão unitária, em Volts/Ampère*km, condutores com isolação EPR. 

Exemplos: 

(1) Consideremos que o circuito terminal do chuveiro do exemplo 1 do item anterior tenha
um comprimento de 15 metros (distância do Quadro de Distribuição do apartamento à tomada 
de ligação do chuveiro). Dimensione o circuito. 
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Solução: 

a) Maneira de instalar: eletroduto embutido em alvenaria;

b) Eletroduto: PVC (não-magnético);

c) Circuito: bifásico;

d) Corrente de projeto: Ip = 4500/220.1.1 => 20,45 A;

e) Fator de potência: 1,0;

f) Comprimento do circuito: l = 15m => 0,015 km;

g) Tipo de isolação do condutor: PVC (não-magnético)

h) Tensão do circuito: 220 V

i) Queda de tensão admissível: 2 % (ver Tabela 2.24);

j) Queda de tensão unitária: unitV∆ = 0,02 . 220 /20,45 . 0,015 => 14,34 V/A.km

Com este valor, entre na Tabela 2.25, eletroduto PVC, circuito. monofásico, fator
de potência 0,95, e encontraremos o valor de 10,6 V/A.km, imediatamente inferior 
ao calculado, que determina a bitola do condutor de cobre de 4 mm2. 

Conclusão: 

Dimensionamento do condutor fase pela capacidade de corrente: 4 mm2. 

Dimensionamento do condutor fase pela queda de tensão: 4 mm2. 

Condutor fase adotado: 4 mm2 (caso encontrem-se valores diferentes entre o critério 
da capacidade de corrente e o critério do limite da queda de tensão, adota-se sempre 
a maior seção nominal). 

Condutor de proteção adotado: 4 mm2 (determinado a partir da seção nominal do 
condutor fase, conforme Tabela 2.12). 

(2) Consideremos agora que o circuito alimentador do exemplo 2 do item anterior tenha
um comprimento de 60 metros (distância do Quadro de Medição ao QL-101) e que a calha 
seja de perfis metálicos. Dimensione o circuito. 
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Solução: 

1. Maneira de instalar: calha fechada;

2. Material: magnético;

3. Tipo do circuito: trifásico;

4. Corrente de projeto: Ip = 114,10;

5. Fator de potência: f.p. = 0,90;

6. Comprimento do circuito: l = 60 m = 0,06 km;

7. Tensão do circuito: 220 V;

8. Isolação do condutor: XLPE;

9. Queda de tensão admissível: 2 %;

10. Queda de tensão unitária: 0,02 . 220 / 114,10 . 0,06 => 0,64 V/A.km

11. Número de condutores carregados: 3

Com este valor entramos na Tabela 2.26 e encontramos o valor de 0,62 V/A.km 
(imediatamente inferior ao calculado), que leva ao condutor de cobre bitola nominal 
de 70 mm2. 

Conclusão: 

Dimensionamento do condutor fase pela capacidade de corrente: 95 mm2. 

Dimensionamento do condutor fase pela queda de tensão: 70 mm2. 

Condutor fase adotado: 95 mm2 (adota-se o maior valor). 

Condutor neutro adotado: 50 mm2 (o condutor neutro é dimensionado a partir do 
condutor fase, conforme a tabela Tabela 2.11). 

Condutor de proteção adotado: 50 mm2 (o condutor de proteção é dimensionado a 
partir do condutor fase, conforme tabela Tabela 2.12). 

Cálculo da Queda de Tensão pelo Método dos Watts . metros 

Podemos utilizar um método simplificado para calcular a queda de tensão em circuitos 
com pequenas cargas. Este método pode ser aplicado a circuitos terminais de instalações de 
casas e apartamentos, nos quais temos diversas cargas (lâmpadas e tomadas) distribuídas ao 
longo dos mesmos. 

O método tem por base o emprego das Tabelas Watts*metros referentes respectivamente às 
tensões de 110 V e 220 V. O valor, ( )( ). ( )P Watts l metros∑  representa o somatório do

produto entre a potência da carga P, em Watts, e a distância l, em metros, da carga ao quadro 
que alimenta a mesma. 

Este método considera apenas a resistência ôhmica dos condutores, não considerando a 
reatância indutiva, que também influi na queda de tensão. Também parte do princípio de que a 
corrente elétrica distribui-se de forma homogênea pelo condutor, o que não ocorre na 
realidade, devido ao efeito pelicular, criado pelo campo magnético gerado pela própria 
corrente elétrica que passa pelo condutor. Como conseqüência do efeito pelicular, a densidade 
de corrente é maior na periferia do condutor. Para condutores com diâmetros relativamente 
pequenos, a reatância indutiva e o efeito pelicular têm influência limitada e este método 
produz uma aproximação aceitável. 
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Fundamento do método: 

• A queda de tensão percentual pode ser expressa por:%

.
.100

R I
V

V
∆ = ; 

• Para circuitos a dois condutores temos:
2.

.

l
R

Sσ
= ;

• Substituindo I e R na primeira equação, teremos: % 2

2.
. 200. .. .100

. .

l P
l PS VV

V S V
σ

σ
∆ = = ; 

• Logo: 
2

%. . .
.

200

S V V
P l

σ ∆= é a equação utilizada para a elaboração das tabelas de 

produtos Watts.metros apresentadas a seguir. Considerou-se a condutividade do cobre, 
na temperatura de trabalho do condutor, como: 258 . /S m mmσ =  

Tabela 2.27 – Soma dos produtos potências (Watts) x distâncias (metros) para circuitos a 2 condutores em 110 V 

Tabela 2.28 – Soma dos produtos potências (Watts) x distâncias (metros) para circuitos a 2 condutores em 220 V 

Exemplo: 

(1) Dimensionar o circuito terminal de um apartamento, cujas cargas estão representadas
na figura a seguir. A instalação é em eletroduto de PVC embutido em alvenaria; temperatura 
ambiente de 30 ºC; isolação de PVC; tensão de 127 V. 
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Solução A: (Critério de Queda de Tensão pelo Método Simplificado Watts.metros) 

a) Critério de Capacidade de corrente:

Ip = 2000W/127V = 15,7 A (FCT e FCA = 1,00);

Pela Tabela 2.14 =>1,5 mm2. Usaremos 2,5 mm2 para circuitos de tomadas,
conforme a NBR-5410/90. 

b) Critério da Queda de Tensão (Watts.metro):

( )( ). ( )P Watts l metros∑ = 600.8 + 600.11 + 600.15 + 100.18 + 100.20 = 24200

W.m.

Utilizando a Tabela 2.27, para e = 110 V e a coluna % de queda de tensão 2% 
(circuito terminal), teremos condutor de 4 mm2. 

c) Conclusão:

Será adotado para fase, neutro e proteção o condutor de 4 mm2.

Solução B: (Critério de Queda de Tensão por Trecho a Trecho) 

Calculando a corrente em cada trecho do circuito, teremos a seguinte representação: 

a) Critério de Capacidade de corrente:

Mesma solução anterior: 2,5 mm2.

b) Critério da Queda de Tensão:

Maneira de instalar: eletroduto de PVC embutido em alvenaria;

Material: não-magnético;

Condutor calculado pela capacidade de condução de corrente: 2,5 mm2.

Fator de potência: 0,80 (considera-se para eletrodomésticos);

Queda de tensão unitária: valor da Tabela 2.25 para condutor de2,5 mm2: 14 
V/A.km 

Queda por trecho: . ( , ). ( , )unitV V I trecho A l trecho km∆ = ∆

OA: 14 . 15,74 . 0,008 = 1,78 Volts 

AB: 14 . 11,02 . 0,003 = 0,46 Volts 

BC: 14 .  6,30 . 0,004 = 0,35 Volts 
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CD: 14 .  1,58 . 0,003 = 0,07 Volts 

DE: 14 .  0,79. 0,003 = 0,03 Volts 

Queda acumulada:       2,67 Volts 

Queda Total (percentual) do circuito:
.100

(%)
V

e
V

∆=  =2,67.100/127 = 2,10% 

Observação: como este valor é maior que os 2% estabelecidos como limite 
máximo, então teremos que calcular as quedas por trecho, considerando o 
condutor de bitola imediatamente superior. 

Queda de tensão unitária: valor da Tabela 2.25 para condutor de 4 mm2: 9 
V/A.km 

Queda por trecho: . ( , ). ( , )unitV V I trecho A l trecho km∆ = ∆

OA: 9 . 15,74 . 0,008 = 1,13 Volts 

AB: 9 . 11,02 . 0,003 = 0,30 Volts 

BC: 9 .  6,30 . 0,004 = 0,23 Volts 

CD: 9 .  1,58 . 0,003 = 0,04 Volts 

DE: 9 .  0,79. 0,003 = 0,02 Volts 

Queda acumulada:       1,72 Volts 

Queda Total (percentual) do circuito: 
.100

(%)
V

e
V

∆=  =1,72.100/127 = 1,35%. 

Observação: como este valor é menor que os 2% estabelecidos como limite 
máximo, então será adotado o condutor de 4 mm2. 

c) Conclusão:

Será adotado para fase, neutro e proteção o condutor de 4 mm2.

Observação: As soluções A e B são idênticas, isto é, encontramos o mesmo
resultado aplicando o método simplificado Watts.metros ou o método da queda
trecho a trecho, para o cálculo da queda de tensão no circuito.


