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RESUMO 

 

Normas técnicas, manuais elétricos e outros documentos são lidos, muitas vezes, como os principais 
critérios de projeto e especificação, mas de fato, não fornecem nada além de um valor mínimo para um 
nível geralmente aceitável de segurança e confiabilidade. O condutor não necessita ficar tão quente 
quanto a norma admite. Se o condutor estiver operando na sua temperatura máxima admissível, ele já 
estará muito além do seu desempenho ótimo em termos energéticos e econômicos. A escolha de uma 
seção transversal maior do que a prescrita pelas normas economiza dinheiro e energia, fornecendo uma 
real segurança. Isto é o que será explicado em detalhes a seguir. Serão desenvolvidas duas abordagens, 
primeiro uma básica através de suposições bastante simples e, em seguida, um aprimoramento da 
primeira, tentando incorporar padrões de consumo conhecidos, para se chegar a resultados mais 
precisos. O resultado deste processo sofisticado será uma regra simples para alguns casos específicos 
(Tabela 15) e uma “receita de bolo” detalhando como chegar a tais resultados sob diferentes condições. 
Isto será complementado com uma lista de regras básicas. O objetivo final será um custo mínimo de 
ciclo de vida, o que também levará a níveis de segurança e confiabilidade superiores aos requisitos 
mínimos apresentados pelas normas. 

Este material foi traduzido a partir do material em Inglês, publicado pelo European Copper Institute  - 
Instituto Europeu do Cobre, e optou-se por manter os dados originais em Euro e usando as normas 
pertinentes. Entretanto podem ser usados como parâmetros no mercado brasileiro, usando as normas 
nacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Publicação Nº Cu0251                                                                                                                                          
Data da publicação: Dezembro 2017 

Página | 6  
 

INTRODUÇÃO: MAIS CABOS CUSTA MENOS 

Em média, 50 m de um cabo NYY 5X4 mm² custa aproximadamente 95 euros [1]. Através do método de 
instalação B2, de acordo com a norma VDE 0298-4 [2], este cabo poderá conduzir uma corrente em 
regime permanente de 27A, se os três condutores estiverem carregados. A perda através da dissipação 
de calor será de 678 W. A um preço de eletricidade de 23 EUR ct/kWh, os custos com as perdas de 
energia alcançarão o valor em que o cabo seria comprado após 611 h. Depois de apenas um mês, o cabo 
já teria sido pago duas vezes. Em um ano, o custo utilizando-se este cabo, atingiria treze vezes o seu 
preço de compra. Utilizando-se o método C de instalação, este fator chega a dezessete vezes o seu 
preço de compra. 

Na realidade, fios e cabos raramente operam com carga constante. E se operam, estas cargas quase 
nunca são iguais à máxima carga admissível. Note-se, entretanto, que também é valido considerar uma 
seção transversal maior do que a exigida sob as normas para outros perfis de consumo menores. A 
questão que surge é como deve-se calcular a seção transversal ideal do cabo com o objetivo de 
minimização dos custos de ciclo de vida.  

O principal problema que surge é que depende, principalmente, dos perfis de carga quando e em que 
condições valerá a pena sobredimensionar as seções transversais dos condutores. Infelizmente, as 
abordagens até hoje existentes para especificarmos fios e cabos em função do menor custo de ciclo de 
vida simplesmente assumem que os perfis de carga são conhecidos com precisão. Isto é também o que 
a norma IEC 60364-8-1 (eficiência energética de instalações de baixa tensão) apresenta no item 6.2 
“Determinação do perfil de carga”. Esta cláusula diz o seguinte: 

“As demandas das cargas principais dentro da instalação devem ser determinadas. Devem ser 
identificadas e listadas as cargas em kVA, junto com os seus períodos de operação e/ou uma estimativa 
do consumo anual destas cargas (em kWh)”. 

A cláusula 6.7.2 a seguir afirma ainda que:  

“Aumentar a seção transversal dos condutores reduzirá as perdas de energia. Esta decisão deverá ser 
feita levando-se em conta a economia de energia obtida em um determinado período de tempo em 
relação ao investimento adicional para sobredimensionamento dos condutores. Para os cabos a suas 
dimensões deve ser escolhida levando-se em conta o custo das perdas que ocorrerão durante sua vida 
útil contra o seu custo inicia. […] NOTA: Em algumas aplicações (particularmente industriais) a seção 
transversal mais econômica de um condutor pode ser várias medidas maior do que a necessária por 
razões térmicas”. 

Em seguida é feita referência à IEC 60287-3-2 “Otimização econômica das dimensões dos cabos de 
energia” [3]. Isto, entretanto, como em muitas outras abordagens atuais nas normas, assume que os 
perfis de carga são conhecidos com precisão. No entanto, isto raramente é o caso. Então, o que pode 
ser feito para melhorar esta e outras situações relacionadas? 
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ABORDAGEM 1: HIPÓTESE DA MÉDIA  

Qual é a média entre 1 mm e 1 km? Salvo disposições em contrário, geralmente é a média aritmética 
que nos referimos quando falamos sobre a média de dois valores. Este é o valor equidistante dos dois 
valores originais em uma escala linear. No presente caso seria aproximadamente 500m, ou 500.0005m 
para ser preciso. No entanto, nossa sensibilidade nos indica que esse valor é muito próximo do valor 
superior e muito distante do inferior neste intervalo. Neste exemplo, o valor de 1m é mais aceitável a 
um técnico como uma média entre 1 mm e 1 km. Isso corresponderia à média geométrica, se referindo 
ao valor que está na mesma proporção em relação aos limites superior e inferior do intervalo 
especificado. Em outras palavras, difere dos limites superior e inferior do intervalo pelo mesmo fator e, 
portanto, estaria no meio do caminho entre os dois em uma escala logarítmica. Esta média é mais 
relevante do que a média aritmética naqueles casos em que o menor valor é muito pequeno, isto é, 
próximo de 0, e o maior valor é muito mais alto. Ele é obtido multiplicando-se os valores x e, em seguida, 
extraindo a raiz xth do produto, ao invés de se dividir a soma de todos os valores pelo número de valores.  

EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS  

Existe um perfil de carga padronizado para lares, identificado como H0 [4]. Ele, entretanto, só deverá 
ser utilizado para a conexão de toda a propriedade, ou seja, da rede de distribuição da concessionária 
com o medidor de energia (Figura 1). Após o medidor, a energia é distribuída para os circuitos finais de 
uma forma muito desigual em termos de demanda e distância. 

UM CONSUMIDOR INDIVIDUAL 

Considere, por exemplo, a tomada na lavanderia. Se ela for destinada exclusivamente à máquina de 
lavar roupa, a carga deste circuito pode ser estimada com muita precisão. Durante um ciclo de lavagem 
de duas horas, existe meia hora em que a máquina consome uma corrente que representa uma carga 
realmente significativa para os cabos da instalação (Figura 2). O comprimento do cabo do quadro de 
distribuição até a lavanderia é estimado em 13 m. O aumento da resistência elétrica devido ao aumento 
da temperatura é ignorado, e a temperatura ambiente no local é de 20°C. As grandezas monitoradas 
consistem na potência ativa, reativa e aparente registradas em intervalos de 1 segundo. A corrente 
instantânea é calculada a partir da potência aparente e a tensão nominal. A perda de energia na linha 
durante os respectivos segundos segue esta configuração. A soma de todos os valores individuais por 
segundo então resultam na perda de energia para uma lavagem. Em 125 lavagens por ano a perda de 
energia resultante no circuito da lavanderia seria de 70 centavos (Tabela 1).  

Se a seção do cabo fosse aumentada de 3X1,5 mm² (ABNT NBR 5410 não permite o uso de cabos 1,5 
mm² em circuitos de tomada) para 3X2,5 mm², o custo anual das perdas poderia ser reduzido para 50 
centavos (Tabela 2). Esta seria uma economia de 20 centavos por ano. O custo atual de 13 m de um 
cabo MYM-J 3X1,5 mm² é em torno 12,50 euros. Um cabo semelhante com seção transversal de 3X2,5 
mm² custaria EUR 16,80. O prazo de retorno do último cabo quando comparado ao primeiro seria de 
mais de 20 anos. O potencial de economia, neste caso, é obviamente muito limitado, porque há apenas 
uma carga significativa no circuito trabalhando cerca de 60 horas por ano. 
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Figura 1. Conexão para uma casa com terraço (1983). 

 
Figura 2. Gráfico de consumo de energia de uma máquina de lavar durante um ciclo de operação 

Comprimento da linha 13,0 m 

Seção transversal do condutor 1,5 mm² 

Lavagens por ano 125 

Preço da eletricidade 29,7 ct/KWh 

Divisão das perdas por linha 1,65% 

Custo da eletricidade por lavagem 34,29 ct 

Custo anual da eletricidade 43,56 €/a 

Custo das perdas por linha por lavagem 0,56 ct 

Custo anula das perdas por linha 0,70 €/a 

Tabela 1 – Cálculo das perdas anuais por linha com um cabo normatizado de 1,5mm²... 

Comprimento da linha 13,0 m 

Seção transversal do condutor 2,5 mm² 

Lavagens por ano 125 

Preço da eletricidade 29,7 ct/KWh 

Divisão das perdas por linha 1,19% 

Custo da eletricidade por lavagem 34,13 ct 

Custo anual da eletricidade 43,17 €/a 

Custo das perdas por linha por lavagem 0,40 ct 

Custo anula das perdas por linha 0,50 €/a 

Tabela 2: ...e com uma seção transversal aumentada para 2,5mm², resultando em uma economia de 
20 centavos por ano! 
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A INSTALAÇÃO TODA 

É bastante fácil monitorar o perfil de carga de uma lavadora ao longo de um ciclo de lavagem e atribuir 
as perdas na linha para um cabo que está alimentando uma única carga. O levantamento poderia ser 
refinado ainda mais, registrando vários monitoramentos para diferentes programas de lavagem e 
mantendo um registro de um ano de como cada ciclo de lavagem está sendo realizado. Com esses 
refinamentos, o cálculo da perda anual na linha poderia subir para 72 centavos ou cair para 68 centavos, 
mas não se alteraria drasticamente. Este caso pode, portanto, ser deixado como está. 
Para os circuitos mais usuais que alimentam vários consumidores com diferentes perfis de carga, em 
parte simultaneamente, em parte alternadamente, estabelecer custos com precisão torna-se difícil 
muito rapidamente. O que poderia ajudar nesses casos seria comparar os casos mais e menos 
favoráveis. A verdade provavelmente estará em algum lugar no meio (A média geométrica descrita 
previamente).  

Por exemplo, uma conexão para uma casa com terraço (construída em 1983 com um consumo anual 
médio de 3110 kWh, ver Tabela 3) é carregada com apenas 1,5% de sua capacidade nominal de 3X35 A. 
O caso menos favorável (com a maior possibilidade de perdas na linha) seria distribuir o consumo anual 
de eletricidade do domicílio no menor período possível através do menor número de circuitos possível. 
Isso corresponderia a uma carga de três circuitos, um condutor por fase de 17,6 A (cada um protegido 
por um disjuntor curva B 16 A, já que até 1,1 In é garantido que "nada acontecerá"). Para o segundo dos 
três circuitos, um por fase, um adicional de 17,4 A é deixado até que os três fusíveis principais de 35 A 
sejam totalmente comprometidos e os seis circuitos finais remanescentes permaneçam sem carga. Esta 
distribuição de carga produziria a maior perda de energia possível e todo o consumo anual de 
eletricidade da casa passaria pelo medidor em apenas 129 horas. A perda anual de energia seria em 
torno de 29,6 kWh por fase, ou 88,7 kWh no total (Tabela 3). 

O caso mais favorável (com as menores perdas nas linhas) seria distribuir o consumo anual de 
eletricidade tão uniformemente quanto possível, isto é, uma carga constante ao longo de todo o ano e 
correntes iguais em todos os 12 circuitos finais. Então, cada um dos circuitos conduziria um valor 
constante de 129 mA. 

No primeiro cenário, a perda de energia seria de cerca de 88,7 kWh/a, enquanto no segundo seria de 
apenas 0,7 kWh/a. A razão entre os dois valores é de aproximadamente 100. Consequentemente, a 
verdade provavelmente estará na média geométrica entre os dois cenários: 

• O melhor cenário dificilmente causará perdas. Os cálculos revelam uma quantidade de apenas 
0,021% (210 ppm) do consumo anual. 

• Mesmo o cenário menos favorável só produziria uma perda de 2,83%. 

• A média geométrica resulta em uma perda de cerca de 0,245%, o que corresponderia a uma 
eficiência de 99,755% para a instalação elétrica da casa toda. 

À primeira vista, estes números não sugerem um potencial substancial de economia aumentando as 
seções transversais dos condutores. 
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Tabela 3: Cenários extremos “Caso mais favorável” e “Caso menos favorável” a o resultado da média 
geométrica para uma residência; perdas anuais na linha para perdas nos três casos.  

LEGENDA DA IMAGEM: 

Ohmic line loss in a German residential installation = Perdas ôhmicas na linha em uma instalação residencial 
alemã 

Total annual energy consumption evenly distributed across the year (absurd) = Consumo anual de energia 
distribuído regularmente ao longo do ano (absurdo) 

Versus total annual energy consumption concentrated across the shortest possible period of time (just as 
absurd) = Versus o consumo anual concentrado no mais curto período de tempo (igualmente absurdo) 

The truth must lie somewhere in between (close to the geometric mean) = A verdade deve estar em algum lugar 
entre (próximo a média geométrica) 

Annual consumption = Consumo annual 

Phase = Fase 

Line- to neutralvoltage = Tensão fase – neutro 

Main fuse = Fusível de entrada  

No. = Nº 

Rating = Corrente 

Mean length = Comprimento 

Cross section = Seção transversal 

Current / Line = Corrente na linha 

Power / phase = Potencia / fase 

Full-load equivalent = Equivalente carga total 

Line power loss = Perda de energia na linha 

Annual line energy loss depending on type of load profile = Perdas anuais de energia em função do perfil de 
carga 

Totals / means = Total / média  
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ESCRITÓRIOS  

Um prédio de escritórios apresenta valores completamente diferentes. No exemplo escolhido 
(novamente construído em 1983, veja Tabela 3), um andar é protegido com 3X100 A. Cada condutor da 
entrada é dividido entre 7 circuitos finais de 10 A cada um (Fig. 3). Se o consumo anual de 91.466 kWh 
em 2015 é dividido de acordo com os métodos especificados, isto significa uma utilização média de 
cerca de 20%. Isto excede em 13 vezes o valor correspondente para a casa com terraço mencionada 
anteriormente. Portanto, uma perda de energia pode ser calculada para os circuitos finais de no mínimo 
401 kWh / a (0,439%) e máximo de 2625 kWh / a (2,87%), correspondendo a 1.026 kWh / a na média 
geométrica entre os dois:  

Wmédio = √(WminWmáx) = √(401kWh*2625kWh) = 1026kWh  

Este resultado é mais próximo de uma economia de energia significativa. Devido a maior utilização da 
distribuição de energia no local, a diferença entre os cenários mínimo e máximo, e, portanto, a 
incerteza, é correspondentemente menor. Evidentemente, aqui também os comprimentos dos cabos 
só poderiam ser estimados e levados em consideração como uma média geral, mas isso não 
influenciaria o prazo de retorno (Conforme a abordagem 2), uma vez que os custos e tanto a quantidade 
de material e as perdas de energia são proporcionais ao comprimento do cabo.  

 

Tabela 4 - Cálculo correspondente à Tabela 3, aqui para um piso de escritório. 

LEGENDA DA IMAGEM: 

Ohmic line loss in a German residential installation = Perdas ôhmicas na linha em uma instalação residencial alemã. 

Total annual energy consumption evenly distributed across the year (absurd) = Consumo anual de energia 
distribuído regularmente ao longo do ano (absurdo). 

Versus total annual energy consumption concentrated across the shortest possible period of time (just as absurd) 
= Versus o consumo anual concentrado no mais curto período de tempo (igualmente absurdo). 

The truth must lie somewhere in between (close to the geometric mean) = A verdade deve estar em algum lugar 
entre (próximo a média geométrica). 

Annual consumption = Consumo annual 

Phase = Fase 

Line- to neutralvoltage = Tensão fase – neutro 

Main fuse = Fusível de entrada  

No. = Nº 

Rating = Corrente 
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Mean length = Comprimento 

Cross section = Seção transversal 

Current / Line = Corrente na linha 

Power / phase = Potencia / fase 

Full-load equivalent = Equivalente carga total 

Line power loss = Perda de energia na linha 

Annual line energy loss depending on type of load profile = Perdas anuais de energia em função do perfil de carga 

Totals / means = Total / média  

 

A distribuição também é diferente daquelas em edifícios residenciais, de acordo com o propósito. O 
fator limitante é o número de circuitos; mesmo se todos fossem utilizados em suas cargas máximas, 
eles ainda não atingiriam o limite dos fusíveis principais. Em edifícios residenciais, o limite máximo de 
consumo elétrico é bem maior do que o valor realmente consumido. Como resultado, o projeto de 
instalações residenciais é diferente daqueles no escritório sob consideração. Os fusíveis principais não 
correspondem, nem proximamente, a energia que os circuitos finais podem consumir. Isso foi levado 
em consideração de acordo com os cálculos das tabelas aqui reproduzidas.  

 

 

Figura 3. Quadro de distribuição de um andar de escritórios 

O potencial de economia existente neste caso já havia sido parcialmente aproveitado durante o 
planejamento dos escritórios em questão. De fato, embora os circuitos finais tivessem sido instalados 
com um condutor seção transversal de 1,5 mm², eles foram protegidos com fusíveis de 10 A. Este valor 
reduzido se deve provavelmente para a limitação da queda de tensão nos cabos, alguns dos quais são 
bastante longos. Então, os requisitos rigorosos para limitar a queda de tensão resultaram em economia 
de energia. Isso pode ser visto como um efeito colateral positivo ao projetar os circuitos, assim como 
durante a atual revisão dos padrões de queda de tensão.  

Também vale a pena mencionar o alto consumo de energia. Isto sugere que não existe um potencial 
para economizar energia apenas nos cabos, mas também na forma como o local é utilizado. No total, o 
inquilino foi cobrado por um consumo de 250.869 kWh. Se for assumido que cada um dos 13 
funcionários gasta 2.000 horas no escritório e 5.000 horas em casa a cada ano, esses funcionários teriam 
um consumo de energia de quase 10 kW cada, durante as horas de trabalho. Compare isso com 
consumo de uma residência com duas pessoas na Tabela 3, que consome apenas 300 W. Então, o 
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trabalho no escritório em uma hora consome 30 vezes mais energia elétrica do que uma hora de 
atividades domésticas. Se isto é razoável deverá ser esclarecido em algum outro lugar. 

EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL  

Perfis de cargas industriais podem variar consideravelmente. Comecemos com um caso de uma carga 
quase constante, que é típica em certas empresas industriais.  

Um cabo 5X4 mm² é carregado em um circuito trifásico com um perfil de carga próximo à sua 
capacidade nominal: 14 horas por dia a 100% e 10 horas por dia a 50% da corrente máxima. A carga é 
simétrica e livre de harmônicos, então não havendo correntes no condutor neutro. No método de 
instalação A2 da VDE 0298-4, a capacidade de condução de corrente atual seria então de 23 A por 
condutor. Esse é o valor menor que ocorre para essa seção transversal; todos os outros meios de 
instalação permitiriam valores mais altos. No entanto, com uma tarifa de eletricidade de apenas 
11ct/kWh, o custo com as perdas de energia já seria um múltiplo do preço do cabo após 10 anos de 
operação. De fato, a seção transversal do condutor deveria ser aumentada em não menos do que 4 
seções normatizadas, quatro vezes maior do que a seção necessária do ponto de vista térmico, para 
alcançar-se o valor ótimo econômico (Tabela 5, figura 4). Um cabo de 4 mm² seria suficiente do ponto 
de vista térmico, mas o menor custo de ciclo de vida seria alcançado com uma secção transversal de 16 
mm². 

 

Figura 4 - Preços dos cabos, custos com perdas e custos totais de um cabo para um perfil de carga 
industrial típico em um período de 10 anos em função da seção transversal do condutor (O valor de 4 

mm² seria o mínimo necessário). 

LEGENDA DA IMAGEM: 

Life cycle costs of cables (10 years): = Custo de ciclo de vida de cabos (10 anos) 

Load 14h/d at 23 A; 10h/d at 11,5A, = Carga 14h/d em 23 A; 10h/d em 11,5 A 

Copper price = preço do cobre 4,10 €/kg. 

Electricity price 0,11 €/g. = Preço da eletricidade 0,11 €/g. 
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Loss costs = Custo das perdas 

Cable price = Preço do cabo 

Total costs = Custos totais 

 

Tempo de vida 10 anos 

Densidade do material condutor 8,93 Kg/l 

Preço do material condutor 4,10€/Kg 

Carga durante o dia 14h/d com 23 A 

Carga durante a noite 10h/d com 11,5 A 

Carga no condutor neutro durante o dia 0% = 0 A 

Carga no condutor neutro a noite 0% = 0 A 

Preço da eletricidade durante o dia 110,00 €/MWh 

Preço da eletricidade a noite 110,00 €/MWh 

Método de instalação A2 

Número de condutores carregados 3 

Tabela 5 - Valores iniciais para o cálculo mostrado na figura 4. 

PECULARIDADES  

Curiosamente existe uma inflexão no gráfico do preço dos cabos entre 16 mm² e 25 mm² (Figura 4). Isso 
se deve ao fato de que uma única lista de preços pôde ser encontrada [1], e essa só chegou a 16 mm². 
Todos as outras apresentaram nada além de informações fictícias que não puderam ser confirmadas no 
mercado. Além disso, todas as listas de preços encontradas eram muito antigas, parecendo que publicar 
preços está completamente fora de moda. Então, por que tais listas ainda estão disponíveis nos sites 
dos atuais fornecedores, indicadas como “originais” e não, por exemplo, como referências 
desatualizadas?  

LIDANDO COM AS PECULARIDADES  

No final, isso não é relevante no caso de seções transversais maiores, já que seus preços são em grande 
parte determinados pelo preço dos metais. Os preços dos metais sofrem grandes variações, mas apenas 
ao longo do tempo e não de país para país ou de fornecedor para fornecedor. Portanto, os preços dos 
cabos são os "preços ocos", o que significa que seria o preço do cabo sem o condutor metálico, que 
seria cotado posteriormente pelo preço do dia. Um funcionário de uma associação comercial de 
fabricantes de cabos nus e isolados envolvido com padronização sugeriu considerar-se apenas o custo 
do cobre; isto seria suficientemente preciso para esta presente estimativa, não tão precisa. Neste caso, 
a inflexão não teria ocorrido. No entanto, com o método apresentado aqui a precisão é 
ainda um pouco melhor. 

Apenas cabos de cobre foram levados em consideração. Alumínio teria apresentado resultados 
diferentes, mas o alumínio, com razão, raramente é utilizado em redes industriais. 
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ABORDAGEM 2:  

INCLUINDO PERFIS DE CARGA EXISTENTES  

O potencial de economia em se aumentar a seção de um condutor de cobre aumenta e diminui de 
acordo com o perfil de carga. A duração do consumo, geralmente instável, deve ser integrado sobre o 
quadrado da corrente de carga, para obtenção de uma medida do potencial de economia. A tarefa agora 
é descobrir se isso pode ser feito de maneira aproximada utilizando-se os perfis de padrão de carga 
existentes. A segunda questão é se essas aproximações podem ser utilizadas para uma segunda 
estimativa mais precisa através do método da média geométrica de dois cenários extremos e irreais.   

O VALOR RMS ANUAL  

Existe outra complicação. A corrente na carga não é distribuída irregularmente apenas ao longo do ano, 
mas também espacialmente entre os circuitos individuais. Se o cálculo for feito com base em que a 
corrente sempre será distribuída uniformemente entre os circuitos finais, o resultado será 
excessivamente otimista. Vamos, no entanto, manter este resultado aqui apenas como referência.  

Em contrapartida, todos os circuitos finais dificilmente seriam carregados totalmente em qualquer 
sistema, nem simultaneamente, nem consecutivamente, muito menos continuamente. No entanto, se 
assumirmos que em cada circuito final a maior carga ocorrendo durante o ano seria também 
possivelmente a mais alta, nós obteríamos um resultado excessivamente pessimista para as perdas de 
energia. Isso poderia, portanto, servir como uma referência em contrário. Até aqui, o método ainda se 
parece com a abordagem 1. 

 

Dados básicos 

Seção transversal do condutor 1,5 mm² 

Preço do cabo 0,98 €/m 

Resistência específica  11,40 Ω/Km 

Método de instalação B1 

Carga máxima padrão Iz 2 polos 17, 5 A 

3 polos 15,5 A 

Carga máxima anual selecionada IBmáx 2 polos 7,76 A 

3 polos 6,87 A 

Seção do cabo aumentada para 2,5 mm² 

Preço da seção aumentada do cabo 1,31 €/m 

Resistência específica da seção aumentada  6,84 Ω/Km 

Tabela 6 – Base de dados utilizados nos cálculos para a tabela 7. 

 

Então, a partir de agora, nós assumiríamos perfis de carga padronizados. Estes se referem ao 
comportamento anual típico da energia ativa (trabalho) consumida de um tipo particular de carga. Aqui 
nós assumiríamos também que esta energia é obtida com um fator de potência de λ = 1 (P = S) na tensão 
nominal. Isso permite que os valores de energia do perfil de carga (as médias de 15 minutos da potência 
ativa) sejam convertidos diretamente nos valores atuais de corrente. A inexatidão decorrente do fato 
de que a perda de linha, é claro, depende da potência aparente, ou mais precisamente na corrente 
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aparente, enquanto a conta de eletricidade só mostra a energia ativa, deve ser observada aqui. De 
qualquer forma, outras incertezas nessa avaliação são ainda maiores.  

Também é assumido que um cabo com uma secção transversal de 3X1,5 mm² ou 5X1,5 mm² no método 
de instalação B1 pode ser carregado a 17,5 A ou 15,5 A, respectivamente (Tabela 6). Ele agora está 
sujeito aos vários perfis de carga padronizados, de tal forma que a corrente de carga mais alta que 
ocorre em um dado ano corresponde à máxima corrente Iz de operação permitida neste cabo com o 
método de instalação relevante. 

 

Tabela 7 - Perdas anuais de cabos e linhas, dependendo dos perfis de carga padrão selecionados - na 
metade superior carga anual máxima = Iz da linha relevante e método de instalação da VDE 0298-4; na 
metade inferior, carga média anual (para uma habitação - coluna H0) foi selecionada de forma que a 

carga de pico coincida com a significa da Abordagem 1. 

LEGENDA DA IMAGEM: 

Calculated values = Valores calculados 

H0:Household = H0:Residência / G0:Commercial general = G0: Comercial geral /                          G1: Commercial 
workdays = G1: Comercial geral / G2: Commercial evening only = G2: Comercial apenas noturno / G3: 
Commercial permanent = G3: Comercial permanente / L0: Agriculture general = L0: Agricultura geral / HZ0: Night 
storage heating = HZ0 Aquecimento noturno E 

Electricity tariff = Tarifa de eletricidade 

Annual factors = Fatores anuais / Corrective factor Fk   = Fator de correção Fk 

Max. Current Installation method B1 = Corrente Max. Metodo de Instalação B1 / Satndard conductor 1,5mm² = 
Upgraded conductor 2,5mm²= Condutor aumentado 2,5 mm² / Payback period = Prazo de retorno / Power loss = 
Perda de potenciqa/ Energy loss = Perda de energia 
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Selected load current = Corrente de carga selecionada 

O FATOR DE PICO ANUAL  

Uma das dificuldades seria que os termos, incluindo os símbolos, já foram definidos para os chamados 
valores normais de RMS, o que não se aplica aqui. Símbolos tão semelhantes quanto possível são, 
portanto, inventados, embora sem modificar o significado daqueles já existentes, na esperança de que 
os leitores não fiquem muito confusos.  

A corrente máxima pela norma Iz dividida pela média anual Izmédio (obtida através do perfil de carga), 
fornece o tão chamado fator anual de crista FS = Iz / Izmédio. Este fator pode ser derivado das respectivas 
tabelas anuais de carga (não mostrados aqui porque são muito grandes. Um ano em períodos de 15 
minutos correspondendo a 35.040 linhas) [4].  

O FATOR DE FORMA ANUAL 

O método apresentado anteriormente não é suficiente para levar em conta o caráter descontínuo da 
amplitude da corrente, uma vez que o calor aumenta com o quadrado da corrente. Exatamente como 
ao determinar o Valor True RMS de uma corrente alternada [5], os 35.040 valores de corrente do perfil 
de carga devem ser elevados ao quadrado, os resultados somados e obtida a raiz quadrada deste total. 
Isto também é o que foi feito na tabela de apoio que não é mostrado aqui e foi levado em consideração 
nos cálculos da tabela 7 e tabela 11 na forma de fator de correção FK, que também é listado lá. 

Para um perfil de carga básico que é constante ao longo do ano, este método não faria qualquer 
diferença. O processo de cálculo seria supérfluo (FK = 1), assim como para o valor True RMS de uma 
corrente contínua de valor aproximadamente constante. Entretanto, quanto menos a amplitude da 
corrente varia ao longo do ano, maior a dissipação real de calor irá subir acima do valor que seria 
produzido com uma corrente de valor constante correspondente à média aritmética anual Izmédio.  

ANOMALIAS, CONDIÇÕES LIMITE E AVALIAÇÃO  

Vários fatores de menor influência não foram levados em consideração, pois mesmo os fatores 
principais foram baseados em simplificações e suposições.  

• As resistências a frio da VDE 0295 foram levadas em conta, embora os cabos esquentem quando 
conduzindo uma corrente. Como a temperatura média anual é significativamente inferior à máxima 
temperatura admissível, que ocorre apenas durante o pico de carga, a imprecisão é pequena.  

• Assim como a premissa anterior, com a máquina de lavar roupa, o fato de que o aquecimento do cabo 
substituto é ligeiramente menor que o cabo substituído foi ignorado. O erro correspondente é 
extremamente pequeno.  

• Pode parecer bastante surpreendente, à primeira vista, que o fator anual de forma FK seja 
particularmente alto no caso de conservação do aquecimento à noite. Entretanto, esta carga só 
apresenta alto consumo de energia por curtos períodos de tempo:  

o No inverno somente à noite; 
o No verão não apresenta consumo; 
o No período de transição em potência máxima por apenas uma parte da noite. 

O aquecimento noturno, portanto, representa uma carga extremamente descontínua. A potência média 
é menor que 1/8 do seu valor de pico. No entanto, isso se deve também à existência desse perfil 
padronizado, que só engloba um único tipo de carga. Todos os outros perfis, seja doméstico, industrial 
ou agrícola, contêm um misto de aplicações que servem a diferentes propósitos. Se ali houvesse um 
perfil de carga para um fogão elétrico, por exemplo, seu fator anual de forma seria ainda maior.  
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RESULTADOS 

Agora vamos supor que um circuito final seja carregado de acordo com o perfil de carga de seu sistema. 
A corrente mais alta que ocorre é igual à corrente máxima admissível Iz para um cabo com 3X1,5 mm² 
de secção transversal no método de instalação B1 com perfis de carga normal para casas, indústria e 
agricultura, isto produz perdas de energia de cerca de 12 kWh/metro/ano. Os resultados seriam 
semelhantes aos de um cabo com cinco condutores com três deles carregados (Tabela 7, seção superior 
“Carga admissível”). Embora seja verdade que eles têm perdas de energia em três ao invés de apenas 
dois condutores, as perdas por condutor também são menores (de acordo com a menor capacidade de 
condução de corrente).  

Se a seção transversal for aumentada em apenas uma medida padrão para 2,5 mm², as perdas de 
energia cairiam para valores de em torno de 7 kWh/m/a. O custo adicional do cabo será pago em 
aproximadamente quatro meses.  

Pelas razões apresentadas, o aquecimento noturno representa uma exceção. Aqui, os prazos de retorno 
são em torno de 2 anos. Não obstante, reforçar a linha de alimentação teria um benefício limitado, uma 
vez que a energia elétrica seria usada para gerar calor de qualquer maneira. Alterar a liberação de calor 
da noite para o dia dificilmente justificaria qualquer investimento financeiro. Como um adendo: As 
diferenças entre tarifas noturnas utilizadas no aquecimento elétrico e tarifas domésticas normais já não 
são tão grandes como eram antes, se é que ainda existam. Com o aumento da participação de energias 
renováveis na geração de eletricidade, não é mais verdade que as usinas elétricas sejam totalmente 
utilizadas nos horários de pico pela manhã ou no início da noite, enquanto sejam subutilizados durante 
a noite. A energia solar obviamente não está disponível à noite, enquanto a energia eólica é sempre 
dependente das condições do tempo, em outras palavras de fatores imponderáveis. Isso reduz o 
montante total da distribuição diurna do custo da energia elétrica, bem como os preços a serem pagos 
por ela como função de parâmetros estocásticos. 

Um perfil de carga mais excêntrico seria o de uma indústria que só opera em dias úteis, e somente 
durante horário comercial (G1). Devido ao período relativamente curto em que o cabo está carregado, 
o mesmo se aplica em alguma extensão, ao aquecimento noturno. O prazo de retorno para G1 é de 
apenas 1/3 daquele para HZ0, mas cerca de 3 vezes para os outros perfis.  

Observações semelhantes podem ser feitas para os outros perfis industriais e agrícolas.  

Utilizando-se a tabela Excel, se torna claro que até mesmo uma mudança de 1,5 mm² para 16 mm² 
valeria a pena. Neste caso, o prazo de retorno seria de apenas aproximadamente 1,5 anos. Para o perfil 
G1, o prazo de retorno é de 4 anos e para o perfil HZ0, ficaria em torno de 13 anos. No perfil G3, que se 
aproxima da carga básica, a atualização se pagaria em apenas 0,6 anos.  

Entretanto, como mencionado anteriormente, assumimos que o perfil de carga padrão se aplica 
igualmente a cada circuito terminal na instalação e que a corrente máxima admissível é alcançada ao 
menos uma vez por ano. Isto dificilmente será o caso, simplesmente porque cabos e linhas estão 
disponíveis apenas com seções transversais padrão específicas. Se uma seção não é suficiente, a 
próxima seção transversal padrão existente deverá ser selecionada. Além disso, uma reserva e fatores 
de segurança sempre são considerados. Se o cabo é utilizado apenas até a metade de sua capacidade 
atual, as perdas por aquecimento cairiam para um quarto e o prazo de retorno aumentaria quatro vezes, 
ou seja, de seis meses para dois anos. Mas então, o que seriam dois anos na vida de um cabo? Os cabos 
geralmente duram tanto quanto o prédio inteiro. Um número maior sempre valerá a pena. 
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UMA TENTATIVA DE DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO 

A abordagem da média geométrica entre dois cenários teóricos extremos e o da transferência de perfis 
de carga padronizados para os circuitos finais apontam na mesma direção. Eles dão uma ideia de quão 
longe um projeto destinado a operar na mais alta temperatura permissível pode se afastar do menor 
custo de ciclo de vida. O único problema é que eles não são suficientemente precisos para criar uma 
metodologia capaz de determinar este ótimo. Uma síntese dos dois métodos pode nos levar mais 
adiante. 

EXEMPLO 1: A EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL 

Para clientes na faixa abaixo de 100 MWh/a, os perfis de carga padronizados são utilizados para o 
planejamento da rede e para a determinação das tarifas. Nós iremos transferi-los para os circuitos finais, 
conforme descrito na abordagem 2. Decidir sobre um determinado perfil de carga determina por qual 
fator de pico anual FS a corrente média Izmédia está abaixo da corrente máxima admissível Iz. O fator de 
correção FK equilibra o efeito em uma corrente irregular fazendo o calor aumentar mais que 
proporcionalmente. Ele está listado na tabela para obter informações, mas já foi levado em conta no 
cálculo dos números da tabela. 

UMA ÚNICA RESIDÊNCIA 

A abordagem 1 agora nos fornece um outro fator pelo qual a atual corrente média de operação anual 
IBmédia do sistema cai abaixo da máxima corrente média de operação anual permitida Izmédia. Vamos 
chamar isso de “fator de carga FL” (ele não aparece nas tabelas, mas está implícito nos cálculos). De 
acordo com abordagem 1 (Tabela 3 ou Tabela 4, respectivamente), este fator corresponde à média 
geométrica entre a menor e a maior corrente possível. Em outras palavras, esta é a raiz do quociente 
da distribuição de carga menos uniforme que é possível pela distribuição de carga mais uniforme ao 
longo do ano e através dos circuitos. Esta determinação arbitrária do fator de carga FL segue a suposição 
de que a carga térmica efetiva dos circuitos finais é igual àquela de uma corrente de carga constante 
IBmédia com a corrente: 

IBmédia = Izmédia/Fl 

No primeiro exemplo (Tabela 3) o fator FL é muito alto. Isto acontece porque a caixa de ligação somente 
é totalmente utilizada em raras ocasiões ao longo do ano. 

Fl = √(Imáx)/(Imin) = √(17,6A)/(0,129A) = 8,247 

Isto resulta em pequenas correntes de pico anuais IBmáx = 1,50 A ou IBmáx = 1,33 A para dois ou três 
condutores carregados, respectivamente (Tabela 6). Para a média anual IBmédia do perfil H0, dividido 
pelo fator de pico anual FP do perfil H0, fornece os respectivos valores 0,64A ou 0,56 A. Na parte inferior 
da Tabela 7 (“Carga selecionada”), O cálculo do prazo de retorno para alterar a seção transversal do 
condutor de 1,5 mm² para 2,5 mm² é realizado novamente. Nós observamos que os prazos de retorno, 
agora para apenas uma medida padrão, aumentam para valores de 30 ou 25 anos, respectivamente. O 
cálculo para a máquina de lavar doméstica da Tabela 1 e Tabela 2 resultaria em um prazo de retorno de 
20 anos. No entanto, 142 kWh/a foram consumidos nesta tomada, ou 4,6% do consumo total da 
propriedade, e isto em uma base extremamente concentrada. Portanto, podemos concluir que o 
resultado é plausível e confirma a viabilidade do método atualmente proposto. Neste caso particular, 
entretanto, o resultado também significa que não há praticamente nenhum potencial para se 
economizar    nos circuitos finais das residências. 
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A EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Pelo menos é assim que as coisas parecem dentro de um apartamento, independentemente de este 
apartamento ser uma instalação unifamiliar ou em condomínio. Vamos agora dar uma olhada no 
fornecimento de energia para uma única residência, algumas delas, ou uma infinidade de residências. 
“Simultaneamente” torna-se um conceito novamente ambíguo neste caso, uma vez que é claro que 
nem todos os apartamentos consomem o máximo de energia possível, permitida, da rede ao mesmo 
momento. O planejamento da rede de distribuição pressupõe que isto nunca acontecerá, e nada de 
errado acontecerá indefinidamente. Isto significa que este procedimento é perfeitamente razoável em 
relação à segurança e a disponibilidade de energia, mas e em relação às perdas? 

Felizmente, um colega restaurou os dados perdidos relacionados ao diagrama (Figura 5) da norma DIN 
18015-1 [6] para as faixas de potência [5]. A tabela antiga restaurada incluindo os valores limite dos 
comprimentos máximos de linha lmax (para a respectiva queda de tensão ΔU) foi usada como base para 
a Tabela 8 e Tabela 9. Foi adicionada a coluna com a perdas de linha WL ocorrendo no crescimento da 
tabela, calculadas com os respectivos comprimentos de linha lselecionado. Devido as medidas padrão serem 
selecionadas de forma escalonada e pelo salto abrupto da queda de tensão de 0,5% para 1%, lmax não 
aumenta continuamente com o número de apartamentos alimentados. Aqui e ali os valores também 
saltam de volta. 

Com relação à quantificação das perdas na linha, isso traz a questão de qual comprimento de linha será 
considerado. Utilizar-se um indicador relativo, i.e., referenciado a um comprimento de linha de 1 m, 
não pareceria razoável, uma vez que um edifício maior com mais apartamentos tenderia a ter maiores 
elevações. Assim, foi criado um algoritmo levando a um aumento contínuo do comprimento presumido 
da linha Lselecionado com o número de apartamentos fornecidos, tolerando-se que, devido à excessiva 
descontinuidade, em alguns casos (números em vermelho) os comprimentos da linha excedem seus 
limites máximos. Os cínicos poderiam alegar que isso seria uma prática comum de qualquer maneira. 
Uma abordagem diferente, no entanto, teria resultado em linhas absurdamente curtas na parte 
superior da tabela, o que seria igualmente não realístico. 

Até aí tudo bem, mas as perdas ainda não foram especificadas. Uma suposição criativa novamente seria 
necessária. Neste ponto, nós já teríamos dois modelos de cálculo à mão. O mesmo perfil de carga para 
um e apenas um apartamento na primeira linha da tabela também foi aplicado para o respectivo 
alimentador. Dois apartamentos foram considerados como tendo 2% do perfil de carga de acordo com 
a abordagem 2 e 98% do perfil de carga conforme a abordagem 1 como para uma única habitação. Após 
isto tudo, o perfil de carga já aplicado consumidores de 100 MWh/a em diante, e isso corresponde a 
apenas 20 a 40 apartamentos. 

Obviamente, nenhuma diferença relevante é observada pelos planejadores da rede entre este e um 
infinito número infinito de usuários. 
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Habitações sem aquecimento elétrico para banheira e chuveiro (aparelho individual) 

Nº S Icarga In Acu ∆U Lmáx Lselect WL 

1 34KVA 49,1A 63A 10mm² 0,5% 13,5m 14,9m 1,51KWh/a 

2 52KVA 75,1A 80A 16mm² 0,5% 14,0m 16,3m 2,04KWh/a 

3 64KVA 92,4A 100A 25mm² 0,5% 17,5m 17,6m 2,10KWh/a 

4 73KVA 105,4A 125A 35mm² 0,5% 21,5m 19,0m 2,12KWh/a 

5 81KVA 116,9A 125A 35mm² 0,5% 19,5m 20,4m 2,80KWh/a 

6 87KVA 125,6A 125A 35mm² 0,5% 18,0m 21,8m 3,54KWh/a 

7 93KVA 134,2A 160A 70mm² 0,5% 34,0m 23,1m 2,16KWh/a 

8 98KVA 141,5A 160A 70mm² 0,5% 32,0m 24,5m 2,58KWh/a 

9 103KVA 148,7A 160A 70mm² 1,0% 61,0m 25,9m 3,02KWh/a 

10 107KVA 154,4A 160A 70mm² 1,0% 58,5m 27,3m 3,48KWh/a 

11 110KVA 158,8A 160A 70mm² 1,0% 57,0m 28,7m 3,96KWh/a 

12 113KVA 163,1A 200A 95mm² 1,0% 75,5m 30,0m 3,29KWh/a 

13 116KVA 167,4A 200A 95mm² 1,0% 73,5m 31,4m 3,66KWh/a 

14 119KVA 171,8A 200A 95mm² 1,0% 71,5m 32,8m 4,05KWh/a 

15 122KVA 176,1A 200A 95mm² 1,0% 70,0m 34,2m 4,45KWh/a 

16 125KVA 180,4A 200A 95mm² 1,0% 68,0m 35,5m 4,85KWh/a 

17 128KVA 184,8A 200A 95mm² 1,0% 66,5m 36,9m 5,27KWh/a 

18 130KVA 187,6 A 200A 95mm² 1,0% 65,5m 38,3m 5,68KWh/a 

19 132KVA 190,5 A 200A 95mm² 1,0% 64,5m 39,7m 6,11KWh/a 

20 134KVA 193,4 A 200A 95mm² 1,0% 63,5m 41,1m 6,53KWh/a 

22 138KVA 199,2 A 200A 95mm² 1,0% 61,5m 43,8m 7,39KWh/a 

24 142KVA 205,0 A 250A 120mm² 1,0% 75,5m 46,6m 6,52KWh/a 

26 146KVA 210,7 A 250A 120mm² 1,0% 73,5m 49,3m 7,19KWh/a 

28 150KVA 216,5 A 250A 120mm² 1,0% 72,0m 52,1m 7,84KWh/a 

30 153KVA 220,8 A 250A 120mm² 1,0% 70,5m 54,8m 8,47KWh/a 

32 156KVA 225,2 A 250A 120mm² 1,0% 69,0m 57,6m 9,06KWh/a 

34 159KVA 229,5 A 250A 120mm² 1,0% 67,5m 60,3m 9,61KWh/a 

36 161KVA 232,4 A 250A 120mm² 1,0% 67,0m 63,1m 10,12KWh/a 

38 163KVA 235,3 A 250A 120mm² 1,0% 66,0m 65,9m 10,58KWh/a 

40 165KVA 238,2 A 250A 120mm² 1,0% 65,0m 68,6m 10,97KWh/a 

45 170KVA 245,4 A 250A 120mm² 1,0% 63,0m 75,5m 11,62KWh/a 

50 175KVA 252,6 A  
 
 
 
Nesta área vários alimentadores necessitam ser instalados em paralelo 

55 179KVA 258,4 A 

60 183KVA 264,1 A 

65 186KVA 268,5 A 

70 189KVA 272,8 A 

80 195KVA 281,5 A 

90 200KVA 288,7 A 

100 205KVA 295,9 A 

Tabela 8. Valores para a Figura6, curva com aquecimento elétrico do fornecimento de água. 
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Figura 5. Seleção da seção dos alimentadores (fusíveis) em edificações multifamiliares de acordo com 
a DIN 18015-1 [7]. 

LEGENDA DA IMAGEM: 

Anzahl der wohnugen = Numero de habitações 

 

Embora nós devamos ser cuidadosos devido a todas as suposições que foram feitas, os seguintes 
resultados se destacam: 

- Uma residência individual (a casa de uma única família) causa a perda anual de aproximadamente 40 
centavos. 

- 100 Residências causam perdas que são 20 vezes as perdas de uma única residência, correspondendo 
a cerca de 8 Euros no total, i.e., 8 centavos por residência.   

Uma residência com um aquecedor elétrico para o banheiro apresenta perdas menores (ver a parcela 
na figura 6) do que uma residência sem ele (figura 7). 
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Habitações sem aquecimento elétrico para banheira e chuveiro (aparelho individual) 

Nº S Icarga In Acu ∆U Lmáx Lselect WL 

1 15KVA 20,9 A 63A 10mm² 0,5% 31,0m 11,5m 1,18KWh/a 

2 24KVA 34,6 A 63A 10mm² 0,5% 18,5m 12,0m 2,44KWh/a 

3 32KVA 46,2 A 63A 10mm² 0,5% 14,0m 12,5m 3,78KWh/a 

4 37KVA 53,4 A 63A 10mm² 0,5% 12,0m 13,0m 5,20KWh/a 

5 41KVA 59,2 A 63A 10mm² 0,5% 11,0m 13,6m 6,69KWh/a 

6 44KVA 63,5 A 80A 16mm² 0,5% 16,5m 14,1m 5,16KWh/a 

7 47KVA 67,8 A 80A 16mm² 0,5% 15,5m 14,6m 6,18KWh/a 

8 50KVA 72,2 A 80A 16mm² 0,5% 14,5m 15,1m 7,25KWh/a 

9 53KVA 76,5 A 80A 16mm² 0,5% 13,5m 15,6m 8,35KWh/a 

10 55KVA 79,4 A 80A 16mm² 0,5% 13,0m 16,1m 9,50KWh/a 

11 57KVA 83,2 A 100A 25mm² 0,5% 19,5m 16,6m 6,83KWh/a 

12 59KVA 85,2 A 100A 25mm² 0,5% 19,0m 17,1m 7,61KWh/a 

13 61KVA 88,0 A 100A 25mm² 0,5% 18,5m 17,6m 8,41KWh/a 

14 63KVA 90,9 A 100A 25mm² 0,5% 18,0m 18,1m 9,23KWh/a 

15 65KVA 93,8 A 100A 25mm² 0,5% 17,0m 18,7m 10,07KWh/a 

16 67KVA 96,7 A 100A 25mm² 0,5% 16,5m 19,2m 10,92KWh/a 

17 69KVA 99,6 A 100A 25mm² 0,5% 16,0m 19,7m 11,80KWh/a 

18 70KVA 101,0 A 125A 35mm² 0,5% 22,5m 20,2m 9,06KWh/a 

19 71KVA 102,5 A 125A 25mm² 0,5% 22,0m 20,7m 9,71KWh/a 

20 72KVA 103,9 A 125A 25mm² 0,5% 21,5m 21,2m 10,36KWh/a 

22 74KVA 106,8 A 125A 25mm² 0,5% 21,0m 22,2m 11,70KWh/a 

24 76KVA 109,7 A 125A 25mm² 0,5% 20,5m 23,2m 13,07KWh/a 

26 78KVA 112,6 A 125A 25mm² 0,5% 20,0m 24,3m 14,47KWh/a 

28 80KVA 115,5 A 125A 25mm² 0,5% 19,5m 25,3m 15,88KWh/a 

30 82KVA 118,4 A 125A 25mm² 0,5% 19,0m 26,3m 17,30KWh/a 

32 84KVA 121,2 A 125A 25mm² 0,5% 18,5m 27,3m 18,73KWh/a 

34 86KVA 124,1 A 125A 25mm² 0,5% 18,0m 28,3m 20,16KWh/a 

36 87KVA 125,6 A 160A 70mm² 0,5% 36,0m 29,4m 10,79KWh/a 

38 88KVA 127,0 A 160A 70mm² 0,5% 35,5m 30,4m 11,49KWh/a 

40 89KVA 128,5 A 160A 70mm² 0,5% 35,0m 31,4m 12,19KWh/a 

45 92KVA 132,8 A 160A 70mm² 0,5% 34,0m 34,0m 13,86KWh/a 

50 95KVA 137,1 A 160A 70mm² 0,5% 33,0m 36,5m 15,41KWh/a 

55 97KVA 140,0 A 160A 70mm² 0,5% 32,5m 39,1m 16,78KWh/a 

60 99KVA 142,9 A 160A 70mm² 0,5% 31,5m 41,6m 17,93KWh/a 

65 101KVA 145,8 A 160A 70mm² 0,5% 62,0m 44,2m 18,81KWh/a 

70 102KVA 147,2 A 160A 70mm² 1,0% 61,5m 46,7m 19,37KWh/a 

80 104KVA 150,1 A 160A 70mm² 1,0% 60,5m 51,8m 19,34KWh/a 

90 106KVA 153,0 A 160A 70mm² 1,0% 59,0m 56,9m 17,45KWh/a 

100 108KVA 155,9 A 160A 70mm² 1,0% 58,0m 62,0m 13,31 KWh/a 

Tabela 9. Valores para a figura 6, curva sem um aquecedor de água quente. 
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Esta última observação pode parecer confusa à primeira vista, uma vez que um aquecedor elétrico de 
água quente, onde instalado, permitirá muito mais energia seguir através dos alimentadores. Este 
cálculo baseia-se num exemplo prático (4.796 kWh / ao invés de 2.903 kWh / a numa média de longo 
prazo superior a 20 anos) com um consumo adicional de 65%, o que significa um adicional de cerca de 
2/3 em cima da conta de eletricidade da casa sem um aquecedor elétrico de água quente. Este seria o 
caso, porque o aquecedor de água quente aquece a água tão rapidamente quanto ela flui, o que requer 
uma capacidade instalada entre 18 kW e 27 kW. Enquanto uma potência tão alta será necessária por 
apenas alguns minutos ao dia, os requisitos para seções condutoras transversais seriam os mesmos do 
que os para uma carga constante. Durante o resto do dia esta seção maior, então, serviria para reduzir 
as perdas. 

 

Figura 6. Comprimento máximo selecionado dos cabos; perdas anuais com um aquecedor elétrico de 
água quente. 

LEGENDA DA IMAGEM: 

Leitungslänge = comprimento de cabo 

Max zul Länge = Comprimento máx. Permit.  

Gewählte Länge = Comprimento selecionado 

Verlustenergie = perda de energia 

Verlustenergie = perda de energia 

Anzahl Wohnungen = Numero de habitações  
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Figura 7. Comprimento máximo selecionado dos cabos; perdas anuais sem um aquecedor elétrico de 
água quente. 

LEGENDA DA IMAGEM: 

Leitungslänge = comprimento de cabo 

Max zul Länge = Comprimento máx. Permit.  

Gewählte Länge = Comprimento selecionado 

Verlustenergie = perda de energia 

Verlustenergie = perda de energia 

Anzahl Wohnungen = Numero de habitações  

 

Para o resultado geral, pode-se afirmar que o alimentador pode ser desconsiderado desde o início do 
processo. Mesmo se esta suposição resultar em um erro significativo, isto não alteraria o resultado. 

Além disso, é provável que a estimativa seja muito alta. Todos os alimentadores teriam sido calculados 
como sendo carregados com toda a corrente consumida pela edificação. Enquanto de fato cada andar 
consumiria sua própria carga e a última seção seria carregada apenas com a corrente de dois 
apartamentos. Então o cálculo deve ser feito com metade da carga como uma média ou, 
alternativamente, com metade do comprimento real, nenhuma das duas opções teria sido feita aqui. 

Apesar desta imprecisão, que ainda resulta em uma estimativa segura, as perdas de energia no 
alimentador ainda seriam insignificantes. O alimentador não necessita ser otimizado ainda mais porque 
já o foi, embora não tenha sido por razões de eficiência energética, mas por alguma outra razão 
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EXEMPLO 2: ESCRITÓRIOS 

Aplicar o mesmo procedimento ao escritório da Tabela 4 a alterará imediatamente. Mas em primeiro 
lugar existe o problema que um perfil de carga padronizado para "Escritórios” não existe. Por isso, 
tivemos que aplicar o perfil G0 “Negócios em Geral” (topo da Tabela 11, perfil G0). O método de 
instalação foi novamente B1. Realizando os cálculos nestas condições e considerando como se todos os 
circuitos estivessem carregados com a sua carga máxima admissível Iz no período de pico, as correntes 
médias Izmédia já serão significativamente maiores: 8,35 A (dois condutores) ou 7,39 A (três condutores), 
respectivamente. O carregamento médio do painel de subdistribuição de um andar foi de 20%, o que é 
significativamente maior do que apenas 1,5% na caixa de junção da edificação residencial. Isto levaria a 
valores de pico anuais relativamente elevados para a corrente de operação IBmáxima (Tabela 10), a saber, 
7,76 A e 6,87 A respectivamente, e para a corrente média de operação IBmédia, respectivamente 3,70A e 
3,28A (base da tabela 11 “Carga selecionada, perfil G0, a outra coluna representando valores inválidos). 

 

Dados básicos 

Seção transversal do condutor 1,5 mm² 

Preço do cabo 0,98 €/m 

Resistência específica  11,40 Ω/Km 

Método de instalação B1 

Carga máxima padrão Iz 2 polos 17, 5 A 

3 polos 15,5 A 

Carga máxima anual selecionada IBmáx 2 polos 7,76 A 

3 polos 6,87 A 

Seção do cabo aumentada para 2,5 mm² 

Preço da seção aumentada do cabo 1,31 €/m 

Resistencia especifica da seção aumentada  6,84 Ω/Km 

Tabela 10. Dados relacionados aos cálculos da tabela 11. 

 

Isso resulta em prazos de retorno de 7 e 6 anos, respectivamente. Considerando que o escritório está 
em operação há 33 anos, um investimento adicional para aumentar a seção dos condutores para 2.5 
mm² já teria sido pago 6 vezes. Apesar de toda a incerteza com este cálculo preciso, mas baseado em 
estimativas, o fator de 6, por sua parte, apoia a suposição de que o investimento adicional já estaria 
pago hoje. Argumentos como a economia de recursos e a redução de CO2 precisam ser adicionados a 
essa vantagem financeira. Esse resultado é particularmente espantoso se você considerar que os cabos 
de 1,5 mm² instalados são protegidos por fusíveis de apenas por 10 A (a razão porque será explicado 
mais adiante nesta Nota de Aplicação) e, portanto, uma parte do potencial de economia já teria sido 
explorado. 

ANOMALIAS, CARACTERÍSTICAS, AÇÕES ADICIONAIS 

Investigações semelhantes deveriam agora ser conduzidas para outros perfis de carga, como se 
aumentar a seção transversal do condutor de 1,5 mm² para 2,5 mm² resultaria em um prazo de retorno 
excessivamente curto, seria possível aumentar o cabo em mais uma medida etc. Isto permitiria 
estabelecer um método para determinar na pratica a seção transversal do condutor com o menor custo 
de ciclo de vida. Em relação aos valores inválidos em cinza na parte inferior da Tabela 7 e da Tabela 11, 
respectivamente, deve ser notado que estes valores foram obtidos dos exemplos H0 ou G0 e 
transferidos para outros perfis de carga. 
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Tabela 11. Perdas anuais de linhas e cabos em função do perfil padrão de carga selecionado. Na 
metade superior a carga máxima anual = Iz da linha relevante e do método de instalação a VDE 0294; 
na metade inferior à carga média anual (para um escritório. Coluna G0) foi selecionada de tal forma 

que o pico de carga corresponda à média geométrica da abordagem 1. 

 

LEGENDA DA IMAGEM: 

Calculated values = Valores calculados 

H0: Household = H0: Residência / G0: Commercial general = G0: Comercial geral / G1: Commercial workdays = G1: 
Comercial geral / G2: Commercial evening only = G2: Comercial apenas noturno / G3: Commercial permanent = 
G3: Comercial permanente / L0: Agriculture general = L0: Agricultura geral / HZ0: Night storage heating = HZ0 
Aquecimento noturno E 

Electricity tariff = Tarifa de eletricidade 

Annual factors = Fatores anuais / Corrective factor Fk   = Fator de correção Fk 

Max. Current Installation method B1 = Corrente Max. Metodo de Instalação B1 / Satndard conductor 1,5mm² = 
Upgraded conductor 2,5mm²= Condutor aumentado 2,5 mm² / Payback period = Prazo de retorno / Power loss = 
Perda de potenciqa/ Energy loss = Perda de energia 

Selected load current = Corrente de carga selecionada 
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CLIENTES COM CONTRATOS ESPECIAIS 

Tarifas especiais negociadas caso a caso aplicam-se a clientes na faixa de 100 MWh/a. A demanda 
consumida é, normalmente, registrada na forma de médias em períodos de quinze minutos e utilizadas 
para calcular os valores a serem pagos pela demanda e pela energia consumida (energia ativa/energia 
reativa). A vantagem deste processo é que ele fornece um perfil de carga correto, medido em um 
consumidor específico. 

A desvantagem é que ele não seria útil para nós, já que a transferência do perfil de carga de uma 
operação genérica para estes circuitos finais individuais não ofereceria uma solução.  Industrias dos 
mais variados tipos diferem fundamentalmente em um grau que tal generalização seria sem sentido. 
Além disso, é altamente provável que existiria uma grande variedade de cabos carregados dentro das 
próprias instalações. Alguns deles poderiam ser operados perto da carga máxima admissível durante 
quase todo o ano, enquanto a linha de abastecimento do portão do estacionamento, por exemplo, 
poderia ser apenas carregada com uma corrente de 1 A por 10 minutos todos os dias. Agrupando tudo 
isso por meio de um fator qualquer não nos levaria a lugar algum. Uma avaliação deveria ser feita para 
cada cabo individualmente. Nós devemos olhar agora para como as despesas necessárias para este 
processo poderiam ser mantidas dentro de limites razoáveis. 
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PROPOSTA DE UM MÉTODO - RESUMO 

As análises acima foram agrupadas em recomendações específicas para a adoção de ações. Recomenda-
se que as etapas a seguir sejam urgentemente incluídas quando do dimensionamento das seções 
transversais dos condutores para obtenção do custo mínimo do ciclo de vida. Isto deve ser feito 
independentemente de estes procedimentos vierem a ser definidos de maneira semelhante em normas 
de eficiência energética. 

CLIENTES CONVENCIONAIS 

Os clientes de eletricidade para os quais os perfis de carga padronizados estão disponíveis, devem 
proceder da seguinte maneira: 

1. A potência média utilizada é determinada dividindo-se o consumo de energia [kWh] do 
ano anterior por 8760 h. Para novas instalações um valor estimado, um valor típico, ou um valor 
de referência de uma instalação semelhante pode ser utilizado. A energia reativa não será 
levada em consideração.  

2. A potência média resultante é dividida igualmente ao longo de todo o ano e por todos os circuitos 
finais existentes / planejados. A divisão pela tensão de rede e pelo número de circuitos finais 
fornece a corrente mínima Imin para cada circuito final. Se circuitos terminais com diferentes 
capacidades de condução de corrente estiverem presentes, a corrente total será dividida de tal 
forma que todos os circuitos terminais estarão uniformemente carregados em relação a sua 
corrente máxima permitida Iz (i.e., todos em 20%). Em consequência, circuitos terminais com 
diferentes valores de Iz também terão valores de Imin divergindo pelo mesmo fator. 

3. É assumido que a distribuição de corrente ao longo do tempo em todos os circuitos terminais 
será idêntica ao de toda a instalação conforme o perfil de carga oficial da respectiva planta. Por 
isso, A Intensidade máxima permitida da corrente Iz necessitará ser reduzida para Izmédia pelo 
fator de pico Fp, de forma que a corrente máxima permitida Iz será alcançada de fato algumas 
vezes ao ano, mas nunca excedida. 

Izmédia = Iz/Fp 
 
Os valores de Fp podem ser obtidos da tabela 12. 

 
Tabela 12. Fator de pico e fator de forma para perfis de carga oficiais 

 
LEGENDA DA TABELA: 
Load Profile = perfil de carga 
Peak Factor = fator de pico 
Form Factor = fator de forma 

 
 

4. Agora esta máxima corrente média anual máxima permitida IZmédia é multiplicada pela corrente 
continua mínima Imin obtida pela etapa 2 e a raiz é obtida deste produto. O valor obtido é 
considerado como a corrente continua média em regime permanente Icalc para cálculo das 
perdas anuais de todos os circuitos equivalentes no sistema, ou seja, os circuitos de mesma 
seção transversal e método de instalação, mas comprimentos diferentes:  
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Icalc = √ (Izmédio*Imim) 
5. Para esta corrente Icalc, os valores das perdas ôhmicas baseados no comprimento serão 

determinados. Os valores resultantes ainda necessitam ser multiplicados pelo fator de pico Fp 
(também fornecido na Tabela 12), dependendo do perfil de carga padrão selecionado e 
representando o fato de que a descontinuidade da corrente produz mais calor do que seria o 
caso com o valor médio (como True RMS vs AV, quando consideradas as formas de onda das 
correntes). As perdas anuais de energia e o custo correspondente ao comprimento podem ser 
calculados a partir das perdas de energia de potência. A respectiva resistência por comprimento 
a ser utilizada para calcular as perdas ôhmicas é o valor máximo permitido (a frio) de acordo 
com a IEC 60228. Se não houverem preços de eletricidade disponíveis, os valores da tabela 7 
ou tabela 9, respectivamente, podem ser utilizados. 

6. A seção transversal do condutor deve agora ser aumentada em uma medida padrão e o cálculo 
apresentado na etapa 5 repetido. 

7. O prazo de retorno é determinado pela divisão da diferença nos custos da perda (entre as 
etapas 5 e 6) pela diferença nos preços dos cabos (entre as etapas 5 e 6). Como o comprimento 
leva em consideração os preços dos cabos na etapa 5, os preços do cabo também estarão 
relacionados com o comprimento. Desta forma, o resultado do cálculo é independente do 
comprimento dos cabos. Se não houver preços de cabos disponíveis, o dobro do preço do cobre 
(preço de mercado no momento do cálculo) poderá ser utilizado como uma aproximação. 

8. Se o prazo de retorno for menor do que o ciclo de vida planejado para a instalação, a seção 
transversal do condutor deverá ser aumentada em mais uma medida padrão e o cálculo 
especificado na etapa 5 repetido. 

9. Este procedimento deverá ser repetido até que o prazo de retorno seja maior do que o ciclo de 
vida da instalação. A seção transversal do condutor da etapa anterior corresponderá então à 
seção ótima seção transversal do condutor. 
 

Os perfis de carga não precisarão mais ser considerados para este procedimento; eles foram utilizados 
apenas para obtenção do método e os valores para os fatores Ff e Fp apresentados na Tabela 12. 

Enquanto o resultado representa uma mera hipótese, na medida em que foi calculado de uma maneira 
simplificada através de uma corrente de carga fictícia Icalc, alguns fatores de segurança foram 
empregados: 

• Para as resistividades dos cabos relacionadas ao seu comprimento dos cabos, os valores a frio 
foram utilizados, embora um condutor carregado esteja aquecido. 

• A corrente de operação é calculada somente a partir da energia ativa, enquanto a corrente 
reativa permanece desconsiderada. 

• A inclusão de perfis de carga (Abordagem 2) é, em si mesmo, como tal, já um fator de 
segurança. Poderia ter sido considerado desde a primeira abordagem, desde o início, 
assumindo que: 

Icalc = √ (Iz*Imin) 
 

Estas considerações também teriam produzido resultados razoáveis. 
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CLIENTES COM CONTRATOS ESPECIAIS 

Como afirmado, a abordagem acima é inadequada para clientes industriais. Um grande número de 
testes utilizando o modelo matemático aqui apresentado fornece como pontos de referência os valores 
da Tabela 13. Estes valores foram calculados de forma conservadora. O método de instalação A2 
permite as menores cargas e o método de instalação C as maiores. Estes valores de referência foram, 
portanto, incluídos aqui. Todos os outros valores estarão entre eles. 

Em termos gerais será suficiente estimar o perfil de carga de um consumidor específico ou parte de uma 
instalação e então, se necessário, sobredimensionar o cabo de acordo com a Tabela 13. Se forem 
necessários valores mais precisos a tabela 13 poderá ser utilizada para estimar se um cálculo mais 
preciso valerá a pena. 

 

 Retorno do aumento da seção transversal do condutor em número de medidas padrão  

Método de 
instalação 

Carregamento 25% Carregamento 50% Carregamento 75% Carregamento 100% 

A2 C A2 C A2 C A2 C 

Te
m

p
o

 d
e 

o
p

er
aç

ão
 100 h/a 0 0 0 0 0 0 0 0 

365 h/a 0 0 0 0 0 0 0 1 
1000 h/a 0 0 0 1 1 1 1 2 
2000 h/a 0 0 1 2 2 2 2 3 
3650 h/a 0 1 1 2 2 3 3 3 
8760 h/a 1 1 2 3 3 3 3 4 

Tabela 13. O aumento da seção do condutor que será benéfica, em função de um preço base 
do cobre de 4,10 EUR/kg, um prazo de vida de 10 anos e preços de cabo obtidos de várias 

listas 
 
 

Isto pressupõe que uma seção transversal de 4 mm² é necessária por razões térmicas, quando aplicado 
o respectivo método de instalação. Sob estas suposições a tabela pode parecer um pouco conservadora, 
mas os seguintes pontos devem ser considerados: 

• Dentro desta faixa de seções transversais de condutores padronizados, um aumento de 4 
medidas já representa um aumento de 6 vezes a seção transversal. 

• Em relação a seções transversais maiores, as medidas padronizadas tornam-se mais espaçadas, 
fazendo com que o processo de otimização do ciclo de vida útil envolvesse um aumento maior 
da medida dos condutores. 
 

De qualquer forma, quanto maior a seção transversal do cabo em questão, mais um cálculo específico 
valerá a pena. A abordagem genérica aqui apresentada é mais adequada para seções transversais 
menores. 
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VÁRIAS FERRAMENTAS AUXILIARES ESTÃO DISPONIVEIS 

Alguns critérios de projeto que foram criados pelas normas por razões completamente diferentes têm 
como efeito colateral melhoria da eficiência energética. 

 

FERRAMENTA 1: COMPENSAÇÃO DA ENERGIA REATIVA 

Um argumento que às vezes é colocado contra o sobredimensionamento da seção transversal dos 
condutores é que se deve primeiramente tentar reduzir a corrente nos condutores através de medidas 
apropriadas de compensação de potência reativa, pois esta medida poderia levar a mesma economia, 
ou até mesmo economias maiores. Este raciocínio é correto? Quando estará e quando não? Ou se 
deveria tentar aplicar ambas as soluções? Os cálculos apresentados na Tabela 13 podem ajudar nessa 
decisão.  

 

Tabela 14 - O que oferece menor prazo de retorno; o sobredimensionamento das seções transversais 
do condutor ou a compensação da componente reativa da corrente? 

LEGENDA DA IMAGEM: 

What saves you more. Cable upsize or reactive power compensation? / O que economiza mais. Aumentar a 
seção do cabo ou compensar a potência reativa? 

Example loads / Exemplos de carga 
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Small motor / Motores pequenos 

Medium-sized motor / Motor médio 

Big motor / Motor grande 

Motor / Motor 

Calcul. / Calcul. 

Data / Dados 

Uncomp. Não comp. 

Comp / Comp. 

Ploss /Pperdas 

Price / preço 

Loss cost / Custo perdas 

Savings reached by / Economia obtida 

Cable / Cabo 

electricity / eletricidade 

compens / compensad 

upsize / aumento 

both / ambos 

minimum / mínimo 

 

CONDIÇÕES LIMITE, RESTRIÇÕES E SIMPLIFICAÇÕES  

Três cargas foram escolhidas como exemplo, todas com características reconhecidas como sendo de 
natureza indutiva. Motores de indução trifásicos, assíncronos. Um pequeno, um médio e um grande. Os 
valores destes motores foram escolhidos de tal forma que as suas correntes nominais de operação, 
utilizassem os cabos o mais completamente possível. O primeiro motor utilizou o cabo de menor 
diâmetro (A = 1,5 mm²), o terceiro motor utilizou o segundo cabo de maior diâmetro (A = 500mm²), 
neste caso deixando uma margem para aumentar o cabo para a maior seção transversal disponível (A = 
630 mm²), cujos dados necessários poderiam ser encontrados nas fichas técnicas dos fabricantes. O 
segundo motor encontrava-se na média (geométrica) (A = 35 mm², de acordo com a norma, sendo sua 
seção aumentada para 50 mm²). Além dos preços, os dados necessários também incluíram a indutância 
por unidade de comprimento de cada cabo.  

Assumiu-se que a temperatura de operação do cabo seria de 70 ° C com carga total. O efeito da redução 
da carga através de sobredimensionamento ou compensação, total, da corrente reativa (para cos φ = 
1) é assumida como linear em relação à mudança de temperatura. A resistência R do cabo, portanto, 
diminui linearmente com a redução da carga, levando a uma ligeira redução nas perdas e, portanto, a 
uma pequena melhoria na economia de energia.  

Os preços dos cabos fornecidos na Tabela 13 referem-se aos comprimentos especificados em cada caso, 
sem levar em conta quaisquer descontos significativos devido aos diferentes comprimentos em cada 
exemplo. 

Uma outra imprecisão surge porque as indutâncias por comprimento de cabo do condutor com no 
mínimo 500 mm² de seção transversal, necessária para o maior motor, e a as mesmas indutâncias dos 
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cabos de seção transversal de 630 mm², foram calculadas como sendo a de cabos tripolares, 
considerando-se que os preços de 3 condutores individuais com tais dimensões não existem. Também 
é um pouco confuso o fato de que o único fornecedor que especifica indutâncias por comprimento para 
seus cabos também fornece esses dados para condutores individuais, mesmo que a indutância seja um 
valor variável e não possa ser atribuído a um condutor individual. Ao contrário, a indutância de um 
condutor depende do espaçamento entre os caminhos percorridos. A estratégia que foi seguida aqui 
para minimizar este erro foi calcular os valores de indutância por meio de uma fórmula teórica, 
assumindo que cada condutor tenha sido instalado sem espaçamentos uns com os outros. Os resultados 
correspondem aproximadamente aos dados fornecidos pelo fornecedor destes cabos. 

 

Figura 8 - Motor de 500 kW sem compensação na linha, com o cabo de 500mm² adequado para esta 
situação. 

LEGENDA DA IMAGEM: 

Cable / Cabo 

Load / Carga 

Rcable / Rcabo 

Xcable / Xcabo 

 

MÉTODO 

Porque todo motor assíncrono trifásico sempre exige uma potência reativa Q para a sua operação, o 
projeto de seu sistema de compensação é determinado desde as primeiras etapas da sua instalação. 
Entretanto este não é o caso para o comprimento do cabo. Por isso decidiu-se escolher um 
comprimento de cabo em cada caso para manter a queda de tensão ΔU do motor sem compensação 
abaixo de 24 V (6% da tensão nominal UN =400 V). Isto produziu as perdas na linha Pv mostradas em 
cada caso (Figura 8).  

Onde não foi encontrada nenhuma informação sobre a corrente nominal do motor IN, ela foi calculada 
a partir da sua potência nominal PN, seu fator de potência cos φ e a eficiência η. Estes dados estão 
sempre especificados nos folhetos dos fabricantes. A Tabela 13 é, portanto, dividida em uma ”seção do 
motor” e uma “seção do cabo”, cada uma das quais foram adicionalmente divididas em uma seção com 
dados encontrados e uma seção com valores calculados a partir destes dados. O sistema de 
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compensação foi projetado para um fator de potência λ = 1, e a rede foi idealizada para estar livre de 
harmônicos. 

RESULTADOS 

Os resultados podem ser encontrados na parte inferior da Tabela 13, baseados em um preço de 
eletricidade de EUR 0,11 / kWh e 10.000 horas de funcionamento a plena carga. Deve-se notar que a 
sobretaxa para aumentar a seção transversal já foi deduzida do valor economizado, mas não os custos 
de instalação do sistema de compensação, uma vez que estes sistemas não são fornecidos com base 
em listas de preços. A tabela (por exemplo para um motor pequeno) é então lida como segue. 

Um sistema de compensação com Q = 4,7 kvar é necessário para reduzir os custos de perda em 
operação com carga total de 10.000 h em EUR 413. O prazo de retorno pode ser facilmente determinado 
a partir destes dados, se existir, por exemplo, alguma proposta. Aumentar a seção transversal do cabo 
em uma medida padrão economizará quase o dobro (751 Euros por 10.000 h) do que o obtido com a 
compensação de energia. 

O melhor seria combinar as duas soluções, mesmo que o valor da economia obtida seja um pouco 
menor do que a soma das duas medidas calculadas individualmente. Pode-se esperar uma economia de 
EUR 1164 / 10.000 h para o menor motor, mas na verdade o correto seriam "apenas" 1043 Euros / 
10.000 h. É uma observação geral que a primeira melhoria sempre terá o maior efeito pelo menor custo. 
Cada etapa subsequente, normalmente, custará mais e terá menos efeito do que a anterior. Isto fica 
muito claro no caso atual. Devido à configuração obtida pelo sistema de compensação, a corrente já 
terá sido reduzida e a diferença nas perdas entre a seção transversal mínima permitida e a seção 
transversal aumentada em uma medida será correspondentemente menor. Olhando de outra forma: 
se uma seção transversal sobredimensionada já estiver em uso as perdas já serão menores, então 
utilizar a compensação naturalmente não trará uma redução tão grande como se a compensação tivesse 
sido a primeira medida utilizada. 

Com o motor médio e o maior, o aumento da seção transversal economizará ainda mais do que a 
compensação, mas não tanto quanto o menor motor. Em motores pequenos o aumento na seção 
transversal produz uma economia significativa e a sobre taxa de 29 Euros é mínima em comparação 
com a economia de 1.099 Euros em 10.000 h, com a sobretaxa já deduzida, o que implica em um prazo 
de retorno de apenas 261 h. Com os motores médio e grande, as diferenças em prazos de retorno, 
2.945 h e 2.752 h, respectivamente, são menores. Eles são ainda, no entanto, consideravelmente curtos 
(menos de meio ano quando em serviço contínuo). 

Comparado a isso, um sistema de compensação de potência reativa de: 

 

• 4,7 kVAr (custando €18) 

• 40,6 kVAr (custo de €1.228) 

• 253 kVAr (custo de €2.920) 

 

Seria necessário para obtenção dos mesmos prazos de retorno obtidos através do aumento das seções 
transversais. Enquanto o primeiro valor parece absurdo, os outros dois parecem estar em algum lugar 
mais perto da realidade. 
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OBSERVAÇÕES ADICIONAIS 

Os maiores comprimentos de cabo no segundo e terceiro casos podem explicar as observações 
anteriores. Isto se deve às maiores densidades de corrente admissíveis em seções transversais menores. 
A superfície externa (relevante para refrigeração) aumenta linearmente com a seção dos cabos, isto é, 
apenas linearmente ao diâmetro, enquanto a área da seção transversal cresce com quadrado do 
diâmetro. 

Outra observação surpreendente é a influência da queda de tensão ΔU das duas medidas de redução 
de perdas discutidas aqui. Estes valores estão incluídos na Tabela 13 para obtenção de informações. No 
entanto, eles foram calculados através de um novo método, não de acordo com a fórmula da IEC 60364-
5-52 [8], que obviamente não é apenas simplificada, mas de fato incorreta. Em princípio, os métodos 
de minimização de perdas sendo discutidos aqui, compensação e aumento da seção transversal, levam 
ambos a uma redução na queda de tensão. Entretanto, as observações a seguir são bastante 
surpreendentes: 

• No motor pequeno, a compensação leva apenas a uma redução marginal na queda de tensão. 
A vantagem é desproporcional. Por outro lado, o aumento da seção transversal tem um impacto 
significativo na queda de tensão. 

• No motor grande, a observação oposta pode ser feita: Aumentar a seção transversal quase não 
tem efeito sobre a queda de tensão, mas a compensação de potência reativa é 
surpreendentemente eficiente. 

• O motor médio encontra-se em um ponto intermediário entre as duas observações anteriores. 

Como isto pode ser explicado? Está relacionado com o ângulo de fase entre a queda de tensão UC do 
cabo e a queda de tensão UM do motor. Deve-se notar que o diagrama vetorial aqui utilizado (Figura 9) 
é pouco ortodoxo. A tensão da rede UN não foi utilizada como uma referência para a posição da fase, 
como normalmente é feito, mas sim para a queda de tensão ôhmica URM na carga (motor). Como 
resultado, torna-se imediatamente aparente que quando a seta da tensão total UN não é vertical, a carga 
total, incluindo a linha de alimentação, não é de natureza puramente ôhmica, isto é, não é de todo ou 
não completamente compensada. Uma inclinação para a direita significa uma componente de fase 
indutiva. 

Cabos com uma seção transversal pequena têm uma natureza quase inteiramente ôhmica. A proporção 
indutiva UXC da queda de tensão ao longo do cabo fica muito reduzida abaixo da queda ôhmica URC. 
Entretanto, quanto maior a seção transversal, menor se torna URC, enquanto UXC permanece na mesma 
ordem de grandeza. Em teoria, UXC deveria se tornar mesmo maior, pois a distância média entre os 
caminhos dos condutores de fase e retorno da corrente aumenta, mas isso não aparece nos dados dos 
respectivos catálogos. Visto como uma carga (sob condições de curto-circuito, por exemplo) um cabo 
representa uma impedância com os seguintes valores (Tabela 14. Valores de referência): 

 

A (mm²) R’ (Ω/km) X’ em 50Hz (Ω/km) Φ Cos ϕ (Indutivo) 

1,5 12,1 0,1078 0,51° 0,9996 

35 0,524 0,0779 8,46° 0,9891 

630 0,0283 0,0851 71,61° 0,3154 

Tabela 15. Componentes da impedância dos cabos. Três valores de referência para seções transversais 
de um cabo pequeno, um médio e um grande.  

Se os ângulos de fase e, portanto, os fatores de potência do cabo e da carga forem os mesmos, o valor 
total da impedância do cabo contribui para a queda de tensão (Figura 9). No entanto, quanto mais eles 
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diferirem, menos a carga influenciará a tensão para baixo. Em um caso extremo, um compensador 
variável estático (por exemplo), a queda de tensão poderá até se tornar negativa, ou seja, se transforma 
em um aumento de tensão. Como resultado, a tensão é maior no final da linha do que no começo!  

Isto significa que quase não há melhoria na estabilidade de tensão através da compensação de potência 
reativa quando há apenas uma carga levemente indutiva em um cabo praticamente ôhmico (Neste texto 
a palavra ôhmico se refere a resistivo). Enquanto a compensação reduz a corrente, ao mesmo tempo 
reduzindo as perdas de energia e também a proporção ôhmica URC da queda de tensão UC, o ângulo de 
fase da carga devido à compensação aproxima-se do ângulo de fase do cabo. UC se torna menor, mas 
tem um maior impacto na soma vetorial de UC e UM.  

O oposto será verdadeiro para uma carga altamente indutiva em um cabo altamente indutivo. O 
compensador reduz a corrente em apenas 10%, e, portanto, as perdas na linha em 21%, mas a queda 
de tensão é reduzida em 60%. Sem compensação os vetores de tensão de UC e UM apontam 
aproximadamente na mesma direção e seus valores são adicionados quase perfeitamente (Figura 9 à 
esquerda). No motor compensado, a queda de tensão indutiva UXM está ausente e a queda de tensão 
geral UC e UM serão mais ou menos perpendiculares entre si (Figura 9 à direita). O aumento de UC (isto 
é, URC e UXC na mesma proporção) dificilmente aumentará a diferença entre UM e a tensão, fixa, da rede 
UN = 400V, mas, porém, aumentará a perda por atenuação no cabo. Em sistemas com alta corrente este 
pode ser um motivo adicional para a compensação.  

Assume-se aqui que o compensador é colocado no final da linha, próximo à carga. Ele foi posicionado 
no ponto de alimentação, não aliviando a carga na linha e, portanto, falhando no objetivo pretendido. 

Figura 9 - Diagrama vetorial da queda de tensão através de um motor grande (500 kW) e o cabo de 
alimentação em uma situação: Totalmente descompensada (esquerda), carga compensada (meio) e 

carga e cabo compensados  (direita). 
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CONCLUSÕES 

Um estudo cuidadoso da Tabela 13 e da Figura 9 mostra que, tanto o sobredimensionamento das seções 
transversais, quanto a compensação da potência reativa, ajudam a reduzir as perdas de energia. 
Entretanto, nenhuma destas medidas pode ser considerada como substituta da outra. Ao contrário, 
ambas devem ser consideradas independentes entre si, e a conclusão geralmente será que elas têm sua 
razão de existência lado a lado. Sendo que nenhum processo torna o outro supérfluo. 

Deve se lembrar que a razão real pela qual os operadores de rede cobram seus clientes pela energia 
reativa está nas perdas evitáveis de energia que as correntes reativas causam nessa rede. O método 
usual de configurar um compensador central de grande capacidade na entrada da alimentação reduz 
as perdas na rede a montante, mas não as que ocorrem a jusante na instalação do consumidor. A 
popularidade desta prática é baixa porque a energia reativa externa extraída da rede da concessionária 
se torna visível na conta de eletricidade, enquanto a energia reativa desperdiçada internamente 
permanece escondida. Pequenos compensadores descentralizados colocados próximos às cargas 
indutivas evitam uma grande parte dessas perdas ocultas. Implementa-los, mas a seguir abusar da 
vantagem obtida como argumento para reduzir a seção transversal dos condutores em uma medida faz 
com que o ganho obtido desapareça. Como diz o ditado, fácil vem, fácil vai. O que torna esta prática 
não recomendada. 

Em grandes cargas, a compensação e a redução de perdas podem ter efeitos altamente benéficos na 
queda de tensão. Sob certas condições a queda de tensão pode ser reduzida em mais da metade!  

Condutores grossos são altamente indutivos. Se a carga conectada também é indutiva, valerá a pena 
considerar a compensação da potência reativa.  

Isto pode ser feito pela instalação de um segundo compensador no início da linha. Também pode ser 
alcançado pelo excesso de compensação no final da linha. Em outras palavras, dimensionando a 
compensação ao final da linha de modo que ela compense tanto para carga quanto para o cabo. 

• A vantagem desta última medida é que ela elimina completamente a queda de tensão indutiva 
da linha (calculada em 28,4 V). Somente a resistência ôhmica na linha permanece, resultando 
em uma queda de tensão de 9,4 V, enquanto 389,6 V chegariam ao consumidor (Figura 10). 

• O fator de potência no final da linha seria ligeiramente capacitivo, enquanto no início da linha 
seria inteiramente ôhmico (Figura 9). A corrente na linha seria, portanto, ligeiramente maior 
em comparação com uma situação em que apenas a carga é compensada ou em que o cabo é 
compensado separadamente no início da linha. 

• Esta pequena desvantagem pode ser mais do que contrabalançada pela escolha de uma maior 
seção transversal do condutor. Um pequeno aumento incremental na seção do condutor não é 
possível, pelo que a próxima medida padronizada deverá ser escolhida. Consequentemente, 
você reduzirá as perdas de energia ainda mais além da simples compensação adicionais devido 
ao ângulo de fase da corrente. É razoavelmente garantido que esta seria uma solução mais 
econômica do que dividir a compensação da energia reativa entre um pequeno sistema de 
compensação no início da linha e outro maior para a carga no final da dela. 
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Figura 10. Motor de 500 kW na mesma linha. Sobredimensionado para que a queda de tensão 
indutiva da linha seja compensada junto com a carga. 

LEGENDA DA IMAGEM: 

Cable / Cabo 

Load / Carga 

Rcable / Rcabo 

Xcable / Xcabo 

Rcable / Rcabo 

 

Isso demonstra como o aumento das seções transversais dos condutores e a compensação da corrente 
reativa trabalham lado a lado. 

No esquema (Figura 10), a compensação é instalada em série, enquanto normalmente seria conectada 
paralelamente às cargas. Isto é irrelevante: Qualquer interconexão de resistores, incluindo os mais 
complexos, poderia ser mostrado tanto como condutores em paralelo ou como o equivalente em série, 
ou seja, como um elemento de dois terminais com as mesmas propriedades. Como a capacidade está 
fisicamente em série com a indutância da linha, a forma escolhida de representação não é tão absurda. 
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FERRAMENTA 2: A QUEDA DE TENSÃO 

As considerações anteriores demonstram que evitar a queda de tensão pode ser um auxílio muito bem-
vindo para aumentar a seção transversal dos condutores e se economizar energia como consequência. 
A queda de tensão deve ficar abaixo de valores específicos. Se a linha exceder um comprimento 
específico, deve ser escolhida uma secção transversal maior que compense a queda de tensão adicional. 
Para as seções transversais mais comuns no setor de construção, a queda de tensão é quase puramente 
ôhmica [6]. Portanto, uma queda de tensão, por exemplo, de 3%, em uma corrente correspondente, 
também representaria uma perda de energia de 3%. A compensação desta queda de tensão ôhmica por 
meios indutivos ou capacitivos não eliminaria estas perdas de energia, somente as perdas de energia 
não relacionadas a quedas de tensão. 

Entretanto, sempre deve-se ter como objetivo reduzir a queda de tensão o máximo possível, seja ao 
projetar as instalações, seja ao se obter a eficiência energética nas edificações. Portanto: não critique 
os valores limite que podem parecer muito rigorosos, simplesmente os implemente! 

 

FERRAMENTA 3: AS CONDIÇÕES DE DISPARO 

As condições de disparo dos dispositivos de proteção também podem exigir um aumento na seção 
transversal dos cabos. Isto seria para assegurar uma corrente de curto-circuito de valor suficiente que 
faça o dispositivo disparar. Por isso: não basta selecionar o dispositivo de proteção de um grau mais 
fraco, mas sim reforçar o desempenho da instalação, aumentando os condutores e ao mesmo tempo 
economizando alguma energia. 

 

FERRAMENTA 4: SELETIVIDADE 

Seletividade é um auxílio muito semelhante ao anterior. Se um dispositivo de proteção disparar devido 
a um choque elétrico, sobrecarga ou curto-circuito, é importante que o faça antes de qualquer outra 
proteção a montante. Caso contrário, certas partes da instalação serão cortadas desnecessariamente 
da fonte de alimentação. Como regra geral, as correntes nominais de quaisquer dois dispositivos de 
proteção conectados em série devem ter pelo menos dois valores padrão de separação entre elas. Na 
realidade, este tópico é muito mais complicado, mas o que é certo é que as questões de seletividade 
podem exigir a seleção de uma maior seção transversal. Inclusive se o dispositivo de proteção tiver que 
ser dimensionado de um determinado valor para garantir a seletividade, a seção do cabo deverá ser 
dimensionada de acordo com esta exigência. Não proteste, mas instale! Uma maior seção transversal 
só lhe trará vantagens. 

 

FERRAMENTA 5: OS PERFIS DE CARGA 

Um perfil básico de carga base significa que uma linha pode ou deve ser permanentemente carregada 
com o valor máximo admissível. Como mostrado inicialmente, este ponto está a milhas de distância do 
custo ideal do ciclo de vida. Se ao contrário a carga é caracterizada por apresentar breves picos de 
consumo, isto irá requerer que a linha seja operada bem abaixo do valor máximo permitido para a sua 
corrente durante a grande maioria do ano (exemplo: perfil HZ0). 
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Assim, um aquecedor noturno com uma potência de 10 kW utiliza quase completamente um cabo de 
5X1,5 mm². No entanto se o aquecedor utiliza o consumo anual de energia (cerca de 14.656 kWh de 
acordo com perfil HZ0) continuamente ao longo do ano, distribuído uniformemente ao longo do dia e 
noite à uma potência média de 1,7 kW, em teoria uma linha de 0,25 mm² seria suficiente se apenas a 
carga de aquecimento tivesse que ser considerada. Você poderia, portanto, dizer que o potencial de 
economia já foi explorado pela escolha de uma seção transversal dez vezes maior. Isto não seria 
completamente correto porque uma seção transversal maior seria realmente necessária neste modo 
de operação. O que foi mencionado acima sobre um prazo de retorno de 13 anos para um aumento na 
seção transversal que traria benefícios ainda maiores não é absurdamente exagerado. Na verdade, está 
dentro do intervalo do ciclo de vida de tal sistema. Isso indica que o fator 10 não é absurdamente alto, 
mas representa o ponto ótimo economicamente almejado. Portanto, mesmo se as seções transversais 
exigidas para a constante alimentação de uma carga parecem exageradas, não critique estas 
necessidades do projeto: simplesmente as implemente. 

 

ASSISTENTE 6: HARMÔNICAS E OUTRAS PERTURBAÇÕES NO SISTEMA 

A norma IEC 60364-5-52 [8] contém os vários limites de condução de corrente para uma variedade de 
cabos e o conjunto completo de métodos de instalação e fatores de agrupamento, embora apenas para 
cabos com dois ou três condutores carregados. 

Se ocorrerem correntes harmônicas em cabos com quatro condutores carregados, o anexo 3 da IEC 
60364-5-52 fornecerá informações adicionais. Entretanto, é extremamente difícil determinar 
antecipadamente quanto de qual corrente harmônica estará realmente presente. Elas não se acumulam 
totalmente no condutor neutro. Em função disso, fatores de segurança foram incorporados aos valores 
de referência existentes em guias e normas técnicas. O efeito das harmônicas se cancelarem 
parcialmente umas às outras ao invés de se somarem não pode ser levado em conta, uma vez que a 
ocorrência e a possível extensão desse efeito não podem ser previstas. Na maioria dos casos, portanto, 
uma linha com cabos de maior diâmetro seria necessário, mas isso trará o bônus da melhor eficiência 
energética. Isto mais uma vez nos aproxima um pouco do projeto baseado no menor custo do ciclo de 
vida. 

Portanto: não critique as demandas de projeto com fatores de segurança que parecem excessivos, 
simplesmente implemente-os. 

 

ASSISTENTE 7: MOBILIDADE ELÉTRICA E OUTRAS CARGAS DE LONGA DURAÇÃO 

Mesmo as normas mais recentes da série IEC 60364 ainda contêm instruções como as seguintes: “O 
valor da corrente I2 que garantirá um efetivo funcionamento do dispositivo de proteção deve ser 
fornecida pelo fabricante. Uma instalação de acordo com este item pode não assegurar proteção 
suficiente em certos casos particulares, tais como quando ocorrerem sobrecorrentes sustentadas de 
um valor menor que I2. Em tais casos deve-se considerar selecionar um cabo com maior área de seção 
transversal ”[9]. Isto significa que a norma faz uma observação sobre si mesmo: “O cumprimento desta 
norma não significa necessariamente que a sua instalação é segura”.  

São frases como estas que atualmente preocupam muitos profissionais de instalação e membros de 
comitês de normalização. Anteriormente, simplesmente não acontecia que o cabo de uma edificação 
estivesse exposto à sua capacidade máxima durante horas ou mesmo dias. A questão é que, por 
exemplo, um disjuntor B 16 A atua rápido à 17,6 A, e o mais tarde a 23,2 A, mas além disso não abrirá 
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necessariamente antes de uma hora. Mas e se um carro elétrico estiver sendo carregado através de tal 
conexão? Para isso foram desenvolvidos plugues de carga especiais que podem impedir um carro de ser 
carregado através de tomadas comuns e conectores CEE. Se as tomadas CEE não são realmente 
adequadas para cargas contínuas é uma questão em aberto, o problema com as linhas, portanto, ainda 
não foi resolvido.  

Como sempre, frases como as anteriores não devem aparecer em nenhuma norma. As soluções estão 
muito atrasadas e deveriam ser simples: 

• Use seções transversais condutoras de 2,5 mm² para os circuitos finais que são protegidos por 
fusíveis de 16 A e utilize a mesma seção transversal para cabos monofásicos. 

• Ou forneça fusíveis de 13 A para circuitos projetados com seções transversais de 1,5 mm². 
Sentindo-se livre para instalar uma medida de cabo acima para compensar possíveis 
deficiências. 

 

 

Figura 11. O quão barato a segurança deve, ou pode, custar? 

 

 

Figura 12.  Será só a quantidade que torna o 16 A MCB tão barato? Então deveria ser o mesmo para 
todos os fusíveis que são produzidos em grande quantidade 
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Desta forma, uma instalação se aproxima de outra com baixas perdas de energia e o menor custo do 
ciclo de vida. Muitas vezes é feita objeção contra esta estratégia de que o disjuntor B 16 A seja de longe 
o mais barato (Figura 11). Esta é um tipo de profecia autorrealizável. O disjuntor B 16 A pode ser vendido 
por um preço tão baixo (Figura 12) precisamente porque é fabricado e vendido em grandes 
quantidades, não existindo motivos técnicos para isso. 

Se o foco mudar para outro, valores de corrente mais seguros, os preços seguirão esta tendência, já que 
eles são apenas uma questão comercial. 

Os fabricantes pensam e agem globalmente e em outros países outros valores se tornaram líderes de 
mercado. Portanto, valorize suas posições tanto quanto as normas, não esperando que elas mudem. 
Faça a coisa certa e corrija elas sozinho. 
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PERSPECTIVA 

Hoje, em um momento muito preocupante acerca da eficiência energética, um cabo não pode mais ser 
considerado como sendo utilizado em suas melhores condições se ele estiver atingindo sua temperatura 
máxima admissível. Passou a época em que instruções, normas e outros documentos poderiam ser lidos 
como um mero critério de seleção. Seu cabo não deve operar tão quente quanto permitido apenas 
pelas considerações de segurança. 

Um procedimento semelhante ao descrito anteriormente deve ser seguido para calcular a seção 
transversal do condutor em uma instalação fotovoltaica, incorporando a questão da tarifação. Os preços 
garantidos pelas tarifas de energia são um incentivo adicional para atualizar as seções transversais dos 
condutores (ver Nota de Aplicação Tamanho Ótimo de Cabos em PV Sistemas) 
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