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6 – CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DA SEÇÃO MÍNIMA DO CONDUTOR FASE  

6.1 – Critério da capacidade de condução  

(a) Cálculo da corrente nominal 
6.2 – Critério da queda de tensão 

(a) Circuito monofásico equivalente de corrente alternada para cargas 

trifásicas equilibradas 

 

CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DA SEÇÃO MÍNIMA DO CONDUTOR 

FASE 

A seção mínima dos condutores elétricos deve satisfazer, simultaneamente, aos três critérios 

seguintes: 

(i) seção mínima; 

(ii) capacidade de condução de corrente; 

(iii) limite de queda de tensão; 

(iv) sobrecarga 

(v) capacidade de condução da corrente de curto-circuito por tempo ilimitado; 

(vi) contatos indiretos; 

Durante a elaboração de um projeto, os condutores são inicialmente dimensionados pelos três 

primeiros critérios. Assim, quando o dimensionamento das proteções é baseado, entre outros 

parâmetros, nas intensidades das correntes de falta, é 

necessário confrontarmos valores destas e os respectivos tempos de duração com os valores 

máximos admitidos pelo isolamento dos condutores utilizados, cujos gráficos estão mostrados 

na Figuras 9 e 10, respectivamente para isolações de PVC 70oC e XLPE 90oC. 
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6.2 – Critério da queda de tensão 

(a) Circuito monofásico equivalente de corrente alternada para cargas trifásicas equilibradas 

 

Para dimensionar as seções dos condutores pela máxima queda de tensão utilizamos o circuito 

elétrico equivalente e temos que levar em consideração as quedas de tensões nas resistências e 

reatâncias indutivas dos fios e cabos. Os diversos valores de queda de tensão, para diferentes 

seções transversais e nos mais diversos arranjos, encontram-se nas tabelas dos fabricantes. 

Quando estes valores não são encontrados, podemos calculá-las utilizando a fórmula abaixo. Os 

valores da resistência e da reatância estão tabelados na Tabela 8. 



Projeto Elétrico Industrial – drb-m.org  26 
 

 

 

L → Comprimento do circuito (km) 

r → Resistência do fio por unidade comprimento (Ω/km) 

xL → Reatância indutiva do fio por unidade de comprimento (Ω/km) 

θ → Ângulo do fator de potência da carga 

I → Corrente monofásica equivalente 

V → Tensão entre fase e neutro 

 
 

 


