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HENRIQUE, Aline Pereira Lopes. Estudo Analítico dos Condutores e sua 

Aplicação em Sistemas Elétricos. 2018. 32 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Engenharia Elétrica) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, 

Niterói, 2018.  

 

RESUMO 

 

Foi estudado como é aplicado um condutor em um sistema elétrico, mas buscando 

uma visão profissional e mais aprofundada do assunto, diferente do que é 

popularmente dito, que vai muito além do apenas seccionamento do condutor. Foi 

revisado suas características físicas, possíveis erros em um sistema de baixa ou 

media tensão e os condutores menos conhecidos e muito aplicados. A metodologia 

utilizada foi uma revisão bibliográfica de livros, artigos e endereços eletrônicos 

buscando transformar um problema tão pouco estudado, em um trabalho sucinto e 

objetivo. O resultado desta revisão foi que para se ter um sistema de qualidade e com 

menor risco para as pessoas que utilizam o local, é necessária uma avaliação 

minuciosa do local e as condições de uso para assim escolher corretamente. Outra 

conclusão relevante é o fato de que condutores possuem muitas camadas além das 

conhecidas popularmente, como a armadura que é um fator essencial do condutor, 

mas pouco comentado.  

 

Palavras-chave: Condutor; Isolamento; ABNT; Aplicação. 
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HENRIQUE, Aline Pereira Lopes. Analytical study of conductors and your 

application in Electrical Systems. 2018. 32 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Engenharia Elétrica) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, 

Niterói, 2018.  

 

ABSTRACT 

 

It was studied as a conductor in an electrical system, but seeking a professional vision 

and more depth of the subject, different from what is commonly said, that goes well 

beyond just switching the driver. It was revised its physical characteristics, potential 

errors in a system of low voltage and or media drivers less known and applied. The 

methodology was a bibliographical review of books, articles and electronic addresses 

seeking to transform a problem so little studied, in a succinct and objective work. The 

result of this review was that in order to have a quality system and with less risk to 

people who use the site, you need a thorough evaluation of the location and the 

conditions of use to choose correctly. Another relevant conclusion is the fact that 

drivers have many layers beyond the known popularly as the armor that is an essential 

factor of conductor, but little commented. 

 

Key-words: Conductor; Isolation; ABNT; Application.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em sistemas elétricos aplica-se fios ou cabos para a transmissão da 

corrente elétrica de um ponto a outro, e nestes são utilizados certos materiais 

que auxiliam na parte de contenção dessa corrente para não ser passada para 

os outros componentes do circuito, evitando assim os chamados curtos-circuitos. 

Esses materiais se chamam de condutores e isolantes. 

Nessa pesquisa, foi apontada a forma de funcionamento de um sistema 

elétrico e onde os mesmos são aplicados, para assim determinar o condutor 

elétrico de fundamental importância para instalações residenciais, prediais e 

industriais. Este estudo será de grande relevância para a engenharia, podendo 

assim gerar uma economia por redução de danos e desgastes por motivos não 

observados no momento da definição do condutor. 

Para isto, é necessário compreender as condições e os diversos sistemas 

que as instalações elétricas possuem, para assim dimensionar e fazer a escolha 

correta. Contudo, como é determinada a aplicação de condutores em um sistema 

elétrico? 

O objetivo geral do trabalho foi compreender os principais condutores, 

descrevendo suas principais características e aplicações. Para atingir o objetivo 

geral foram necessários os seguintes objetivos específicos: a composição de 

condutor elétrico; apontar condições de uso; e especificar as aplicações dos 

condutores. 

O tipo de pesquisa a ser realizado neste trabalho, foi uma revisão de 

literatura, no qual foi realizada uma consulta a livros, dissertações e por artigos 

científicos selecionados através de busca nas seguintes bases de dados: 

“ABNT.NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro: 2004”, 

“CUNHA, J. Capacidade de condução de corrente dos condutores elétricos. 

Eletricidade Moderna, São Paulo, fevereiro 2017. 26-29” e os endereços 

eletrônicos “SOLIDAL. Especificações Gerais dos Condutores e Cabos Elétricos. 

2007.” e “Condutores e Cabos de Energia. FEUP - Faculdade de Engenharia 

Universidade do Porto, 2005.” O período dos artigos pesquisados são trabalhos 

publicados nos últimos 20 anos. As palavras chaves utilizadas na busca foram: 

“condutor”, “isolação”, “aplicação” e “sistema”. 
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2. CONDUTOR ELÉTRICO 

 

Condutor elétrico é a denominação genérica de elementos metálicos, 

geralmente de forma cilíndrica com a função específica de transmitir energia e 

sinais elétricos (FAGUNDES, 2014). Existem vários materiais utilizados como 

condutores elétricos, uma vez que quase todos conduzem corrente elétrica em 

um determinado grau. Mas para ser realmente utilizado em instalações e 

sistemas, é necessário ter tais grandezas destacadas: condutividade ou 

resistividade elétrica e condutividade térmica (LEITE, 2010). Na figura 1, pode-

se ver exemplos de condutores e seus tipos de características. 

 

                            Figura 1- Alguns tipos de condutores elétricos 

 
Fonte: CCabos (2017) 

 
 

2.1 CONDUTIVIDADE OU RESISTIVIDADE ELÉTRICA 

 

Condutividade elétrica é usada para especificar o caráter elétrico de um 

determinado material (CORRÊA, 2014). Ela é correspondente a resistividade, ou 

seja, inversamente proporcionais e é indicativa da facilidade com a qual um 

material é capaz de conduzir uma corrente elétrica, representada pela unidade 

ohms vezes metro (TEIXEIRA, 2010). A formula (1) é uma das diversas formas 

de representação da formula de resistividade.  
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𝜌 =
1

𝑛 𝑒 𝜇𝑛 + 𝑛 𝑒 𝜇𝑛
 (1) 

 

Onde: 

• ρ = resistividade; 

• 𝑛= concentração de elétrons livres; 

• p = concentração de cargas positivas; 

• e = carga elétrica elementar; 

• μn= mobilidade dos elétrons livres e das lacunas. 

 

Por sua vez, a fórmula (2) corresponde a condutividade, e sua unidade de 

medida é siemens por metro: 

 

𝜎 =
1

𝜌
 (2) 

 

A resistividade está associada diretamente ao efeito Joule que acontece 

quando o material é percorrido por corrente elétrica. Assim, quando menor a 

resistividade, melhor será a condução de corrente do material e menores serão 

as perdas de energia (CUNHA, 2017). Conforme mostra o quadro 1, o material 

de maior resistividade é a prata, mas o mais usual é o cobre. 

 

                           Quadro 1 – Alguns exemplos de resistividade elétrica 

 

                  Fonte: Cunha (2008) 
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2.2 CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

 

A condutividade térmica calcula a capacidade dos materiais de conduzir 

calor. Materiais com grande condutividade térmica são empregados como 

dissipadores de calor e os de baixa são empregados como isolamentos. Esta é 

uma característica própria de cada material e depende da temperatura e pureza 

do material (FISICA.NET, 2006). 

A condutividade térmica equivale a quantidade de calor Q transmitida 

através de uma espessura L, numa direção normal a superfície de área A, devido 

a uma variação de temperatura ΔT quando a transferência de calor se deve 

apenas a variação de temperatura (FISICA.NET, 2006). Como o quadro 2 afirma; 

o alumínio dentre os materiais mais usuais em sistemas elétricos é o com 

condutividade térmica menor, ou seja, conduz menos calor. 

 

Quadro 2 – Condutividade térmica dos materiais condutores 

 

Fonte: Física.net (2006) 
 

2.3 CARACTERÍSTICAS DO CONDUTORES 

 

Um condutor pode ser classificado de diversos tipos, que podem ser fios, 

barras e cabos. Segundo a ABNT (1986), um fio é um produto metálico firme e 

maleável, de seção transversal que não varia, no qual a maior dimensão 

transversal é muito menor que seu comprimento. Agora, o cabo, segundo Gomes 
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(2007), é um agrupado de produtos metálicos (fios) isolados, encordados ou não, 

podendo o agrupado ser isolado ou não. Por sua vez, a barra, segundo a ABNT 

(1986), é um condutor duro, com forma de tubo ou seção enquadrada fornecida 

em locais que seguem uma linha reta. 

Nos fios e cabos há itens que formam sua estrutura e que precisam ser 

avaliados para assim evitar que eles tenham falhas e prejudiquem o sistema 

elétrico. Esses itens, demonstrados na figura 2, em sua composição são: alma 

ou material condutor, isolamento e cobertura ou proteção mecânica (FLANDOLI, 

2016). 

 
                                         Figura 2 – Composição do condutor 

 

Fonte: Flandoli (2016) 

 

2.3.1 Material Condutor 

 

Alma ou material condutor é o que serve de caminho para a corrente 

elétrica seguir de um local para outro. Esse caminho é feito por materiais 

condutores que possuem condutividade elevada. Os principais materiais e de 

melhor condutividade são: prata, cobre e alumínio (FLANDOLI, 2016). 

Prata possui uma excelente condutividade elétrica, já que possui mais 

elétrons livres em sua última camada; já o cobre possui menos elétrons, mas seu 

custo e suas propriedades atendem as necessidades de um projeto mais 

simples. A prata é utilizada na elétrica em equipamentos que necessitam de uma 

vida útil maior, como por exemplos satélites (SABER ELÉTRICA, 2016). 
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Cobre é o metal o comumente utilizado na produção dos condutores, pois 

é flexível (FLANDOLI, 2016). O quadro 1 demonstra que o cobre é menos 

resistivo que a prata e mais que o alumínio, mas por suas vantagens físicas é o 

mais utilizado. 

Os condutores de cobre livram-se de possíveis falhas causadas devido a 

oxidação e corrosão galvânica. Possuem capacidade de uso em emendas e 

soldas. Além disso, o cobre possuindo sua maleabilidade maior do que outros 

materiais condutores, favorece o uso para aplicações e instalações em que os 

fios flexíveis são necessários. Seu diâmetro inferior aos demais, portanto sua 

blindagem, isolação e coberturas são reduzidas (IMPACTA, 2016). 

Alumínio possui uma condutividade melhor que a cobre e seu custo 

chegou a ser 8 vezes menor. O condutor de alumínio tem metade do peso do de 

cobre e possui resistência a deformação (IMPACTA, 2016). As conexões de 

cabos de alumínio necessitam ser inspecionadas rotineiramente por conta de 

dois fatos: a formação e uma camada invisível de óxido em superfície quando 

entra em contato com o oxigênio e aquecimento, por conta da resistividade 

causada pelo primeiro, consequentemente gerando incêndios (LEITE, 2010).  

Em relação a alma condutora, como mostra a figura 3, suas secções são 

circulares ou sectoriais. A sectorial é utilizada em cabos que contenham 3 ou 4 

condutores, permitindo uma melhor utilização do espaço, diminuindo assim a 

perda e a dimensão do cabo. Já a circular, possui camadas concêntricas 

visando, em corrente alternada, a resistência ôhmica; reduzir o efeito pelicular e 

de proximidade (SOLIDAL, 2007). 

 

                                     Figura 3 – Secções dos cabos 

 

                           Fonte: Solidal (2007) 

2.3.2 Isolação 

 

A isolação é o que evita que a corrente que corre dentro na alma do 

condutor seja passada para seres vivos, objetos ou, até outros condutores que 
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possuírem diferente potenciais elétricos tenham contato entre si. Segundo 

Solidal (2007), há inúmeros tipos de isolações para os condutores agrupados em 

dois tipos: 

• Materiais termoplásticos (Policloreto de vinila e Polietileno); 

• Elastómeros e polímeros reticuláveis (Polietileno reticulado, borracha 

etil-propílica e borra de silicone). 

 

O policloreto de vinila (PVC) é um dos materiais plásticos de melhor custo-

benefício disponível no mercado. É obtido a partir de 57% de cloro obtido do sal 

marino e 43% de insumos não renováveis, como o petróleo; este tipo de mistura 

é o mais comum e usual na qual suporta temperaturas até 70ºC. Tem boas 

características como resistência à compressão, carga de ruptura e resistência à 

choques (RODA, 2010). 

O polietileno é um polímero fabricado através de diversos processos, mas 

em sua cadeia possui, basicamente, carbono e hidrogênio. Possui grande rigidez 

dielétrica, flexível e boa resistência a choque. Tem uma baixa resistência à 

propagação de chamas, o que o torna pouco usual em outras funções, sem ser 

a de isolação (SANTOS, 2005). 

O polietileno reticulado (PEX) é o próprio polietileno que passa pelo 

processo de interligação das cadeias poliméricas ramificadas ou lineares através 

da ligação covalente. Com isso, o PEX se torna melhor estável termicamente e 

com características mecânicas melhores. Permite 90ºC em regime permanente, 

110ºC a 130ºC em sobrecarga e 250ºC em curto circuito; isto na alma condutora 

(SOLIDAL, 2007). 

A borracha etíl propílica, conhecida como borracha HEPR é composta por 

etileno propileno, possuem uma temperatura máxima de serviço contínuo de 

90°C, de sobrecarga 130°C e de curto circuito de 250°C. Possui resistência a 

oxidação e envelhecimento térmico, é flexível mesmo em baixas temperaturas e 

é pouco suscetível ao treeing (DINO, 2015). 

A borracha de silicone é formada de ligações entre silício e oxigênio. 

Possui características mecânicas e elétricas medianas: resiste ao efeito coroa e, 

em ambiente úmido, tem um bom comportamento dielétrico. Possui relativa boa 
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resistência à compressão e é flexível. Pode atingir temperaturas de -80ºC a 

250ºC (SOLIDAL, 2007). 

 

2.3.3 Cobertura 

 

As coberturas visam ser uma forma de proteção da alma e da isolação do 

condutor elétrico contra danos mecânicos. Normalmente, usa-se material 

polimérico, mas quando são para proteção mecânicas são feitas de material mais 

resistente, denominando-se assim armaduras (SOLIDAL, 2007). Os condutores 

podem ser dotados fitas de alumínio ou cobre que formam a proteção de tipo 

metálico. Em outro caso, pode-se utilizar a blindagem, que é uma armadura 

formada por fios de cobre. De acordo com as finalidades de cada condutor, há 

as seguintes coberturas sobre o condutor e sobre a isolação (FLANDOLI, 2016). 

Segundo Gomes (2011), a cobertura sobre o condutor é a camada de um 

tipo de material semicondutor colocada diretamente sobre um condutor, através 

dos processos que são de extrusão e vulcanização, e possuem as finalidades de 

igualar a disposição das linhas de campo elétrico e evitar a ionização. Já as 

coberturas sobre o isolamento são constituídas de duas partes: a não metálica 

e a metálica, nas quais as funções são: 

• Não-metálica: é uma camada de semicondutor colocado sobre a parte 

isolante através dos mesmos processos da cobertura sobre o condutor. 

Isso possibilita no campo elétrico um radial que se localiza no isolamento, 

distribuição uniforme e eliminação dos espaços vagos ionizáveis entre 

cada camada.  

• Metálica: é uma camada homocêntrica de fita de cobre nu ou fios 

colocados helicoidalmente em cima da parte semicondutora do 

isolamento, e tem a finalidade aprisionar o campo elétrico nos limites do 

isolamento. Possui tais vantagens:  caso ocorra curto-circuito, direciona 

para o caminho de menor impedância para ocorrer o retorno da corrente, 

devido ao reduzido valor de resistência elétrica promove maior segurança, 

pois elimina os riscos de choques elétricos por contato direto com o cabo 

ou sua cobertura.  
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3.  CONDIÇÕES DE USO DOS CONDUTORES 

 

A elevação de corrente causada pela corrente que circula no interior do 

cabo, é responsável pela deterioração dos outros materiais que constituem o 

cabo, dos quais os isolantes são os mais sensíveis e que delimitam a 

temperatura do cabo. A temperatura máxima que o cabo pode atingir é igual a 

da primeira camada isolante, mas isto varia. Em baixa tensão, como o condutor 

é mais simples, ele possui apenas uma camada isolante; já os de média tensão, 

camadas complementares como blindagem e cobertura (CUNHA, 2017). Na 

figura 4 pode-se observar a quantidade de camadas de um condutor de média 

tensão o que o diferencia do de baixa tensão.. 

 

Figura 4- Condutor de média tensão 

 

Fonte: Cunha (2017) 

 

Este calor, que causa aumento de temperatura no cabo, tem de ser 

relacionado diretamente com a corrente elétrica para que os profissionais da 

área elétrica possam ter familiaridade com a grandeza e a NBR 11301 é a capaz 

de fazer esta relação, mas não é de fácil aplicação. Para facilitar, as normas 

brasileiras e as estrangeiras utilizam como método de referência apenas. As 

formas de instalação na qual foi determinada através de cálculos de capacidade 

de condução utilizando a NBR 11301, são, geralmente, usados em instalações 

industriais e prediais (CUNHA, 2017). 
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3.1 BAIXA E MÉDIA TENSÃO 

 

É preciso estabelecer nas condições de uso, principalmente de baixa e 

média tensão, para assim poder ter proveito de total de sua rede, sem perdas, e 

um funcionamento correto e adequado de instalações e a conservação de bens 

e pessoas. Para um processo industrial sem perda de produção, não se pode 

ocorrer erros ainda mais do âmbito elétrico, pois além de perda de produtos pode 

ocorrer perda de máquinas e pessoal. Por este motivo, a seguir, especifica-se 

algumas condições de uso para um funcionamento correto e proteção da 

residência ou indústria (ABNT, 2004). 

Dependendo da tensão nominal do sistema de extra baixa tensão (SELV) 

ou sistema de extra baixa tensão protegido (PELV) e do seu uso, a proteção 

básica é relativa pela isolação básica ou limitação da tensão (ENGEHALL, 2016). 

Nestes sistemas a proteção complementar é assegurada pela separação de 

proteção e outros circuitos que não pertençam a classificação SELV ou PELV. 

Estes sistemas estão na primeira faixa do quadro 3 de faixa de tensão (ABNT, 

2004). 

 

Quadro 3 – Faixas de tensão  

 

Fonte: ABNT (2004) 

 

A separação de proteção entre as partes vivas dos sistemas de extra 

baixa tensão ou sistemas de extra baixa tensão protegido e as partes vivas de 

outros sistemas diferentes deles, deve ser assegurada pela isolação reforçada 
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ou dupla, dimensionada para uma tensão mais elevada ocasional; a isolação 

básica ou blindagem de proteção, também deverá dimensionada para uma 

tensão mais elevada ocasional. O sistema de proteção, como este é um circuito 

voltado para extra baixa e baixa tensão, possui apenas isolação básica, 

separado dos outros condutores do sistema por cobertura metálica ou blindagem 

aterrada (ABNT, 2004). 

Em sistemas, nos quais, as linhas sejam aparentes, em espaços de 

construção ou no interior de paredes ocas devem seguir as condições de que os 

cabos devem ser de material não propagante de fogo, com baixa exalação de 

gases tóxicos e fumaça e livres de halogênio. E nesse material, em caso de 

acumulo de poeira, devem ser tomadas precauções para que não atinjam 

temperaturas para que aconteça ignição da poeira. De toda a forma, os 

componentes devem ser selecionados para que em caso de sobreaquecimento 

em sobrecarga, não causem incêndios (ABNT, 2004). 

As sobrecorrentes devem ser previstas em qualquer condutor de fase e 

deve ocorrer seccionamento do condutor na qual esta corrente for detectada, 

não necessitando seccionar os outros condutores (ABNT, 2004). Mas em casos 

como nos esquemas como o da figura 5 em que o neutro é ligado diretamente à 

terra (TT), é possível omitir a sobrecorrente em um dos condutores de fases, 

mas para isto é necessário no mesmo circuito uma proteção diferencial para que 

provoque o seccionamento de todos os outros condutores de fase (MACHADO, 

2012). 

 

Figura 5 – Esquema TT 

 

Fonte: Machado (2012) 

 

Em esquemas TT e nos esquemas em que o neutro está ligado a terra e 

as massas do circuito ligada ao neutro (TN), se a seção do neutro for equivalente 
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ou igual à dos de fase, não é preciso prever a sobrecorrente no condutor neutro 

(HAGER, 2012). Já quando a seção for inferior, é necessário prever 

sobrecorrente e está detecção ocasiona seccionamento de condutores de fase 

ou do próprio neutro (ABNT, 2004). A figura 6 é um exemplo de esquema TN, 

mas este remete ao TN-C, na qual neutro e proteção são admitidas em apenas 

um condutor. 

 

Figura 6 – Esquema TN-C 

 

Fonte: Hager (2012) 

 

Nos esquemas em que o neutro é ligado a terra por intermédio de uma 

impedância (IT), como demonstrado na figura 7, é recomendado não distribuir o 

neutro, mas em caso de distribuição, é preciso prever a sobrecorrente neste 

condutor e assim seccionar todos os outros condutores vivos do circuito 

(MACHADO, 2012). Isto não é necessário caso o condutor neutro for protegido 

contra curtos-circuitos e o próprio circuito seja protegido com um dispositivo de 

proteção. Este dispositivo deve ser responsável por seccionar todos os 

condutores do circuito (ABNT, 2004).  

 

Figura 7 – Esquema IT 

Fonte: Machado (2012) 
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No caso de subestações, se a capacidade for menor ou igual a 300kVA a 

proteção de seus condutores deve ser feita através de um disjuntor acionado por 

relés ou por fusível e chave seccionadora. Já na maior de 300kVA, apenas o 

disjuntor e relés secundários (ABNT, 2005). 

Nestes dois tipos de tensão é a diferenciação de cabos. Segundo a ABNT 

(2004) foi adotado os seguintes: 

• A1: Condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido em 

parede termicamente isolante; 

• B1: Condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre parede de 

madeira; 

• A2: Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede 

termicamente isolante; 

• B2: Cabo multipolar em eletroduto de seção circular sobre parede de 

madeira; 

• C: Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede de madeira; 

• D: Cabo multipolar em eletroduto enterrada no solo; 

• E: Cabo multipolar ao ar livre; 

• F: Cabos unipolares justapostos ao ar livre; e 

• G: Cabos unipolares espaçados ao ar livre 

Segundo a ABNT (2005), foram adotados os seguintes a tabela a seguir 

os demonstra: 

Quadro 4 – Descrição dos cabos 

 

Fonte: ABNT (2005) 
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4. APLICAÇÕES DOS CONDUTORES 

 

Para se falar de aplicação é necessário primeiro saber da existência da 

NP 665 e NP2361 que são normas portuguesas que designam e criam o sistema 

de simbologias de cabos isolados e condutores. As duas são fundamentais para 

o entendimento dos condutores em sistemas. Nelas pode-se encontrar símbolos 

que designam a diferenciação de cabos de média, baixa e alta tensão utilizados 

em Portugal e no Brasil. (ANJO, 2015) 

 

4.1 NP 665 

 

A classificação dos condutores é feita através de símbolos divididos em 

três partes: parte 1 corresponde a descrição dos materiais e elementos 

componentes, nomeados do centro para a parte externa; parte 2 é a composição 

do cabo em relação a seção e número de condutores e a parte 3 corresponde a 

tensão. Será exemplificado apenas a parte 1 por ser mais didática e de fácil 

compreensão (SANTOS, 2005). Na figura 8, pode-se ver a linha que é utilizada 

para classificar os materiais e fazer assim uma leitura mais simplificada.  

 

Figura 8 – Classificação dos materiais 

 

Fonte: Santos (2005) 

 

A letra “a” corresponde ao grau de flexibilidade do cabo ou condutor 

isolado, no qual o condutor rígido (classe 1 e 2) não é representado por nenhuma 

letra, o flexível (classe 5) corresponde a letra F e o extra-flexível (classe 6) é 

relacionado a letra FF.A letra “b” diz respeito ao material da alma condutora, na 

qual a alma de cobre não corresponde a nenhuma letra específica na tabela, o 

alumínio multifilar é ligado a letra L e a alma de alumínio maciço é correlacionado 

na tabela final pela letra LL (GOMES, 2017). 

A letra “c” corresponde a isolação do condutor na qual a borracha de 

etileno propileno diz respeito a letra B, o pvc é relacionado a letra V, polietileno 

é especificado pela letra E e o pex pela letra X. A letra “d” representa as 
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blindagens nas quais a blindagem individual é a letra HI e a coletiva é a letra H. 

A letra “e” significa os condutores concêntrico de fios de cobre que corresponde 

a letra O (GOMES, 2017). 

A letra “f” significa as armaduras, nas quais fitas de aço representam a 

letra A, fios de aço a letra R, barrinhas de aço a letra M, tranças de aço a letra a 

letra Q e fitas não magnéticas representam 1A. A bainha exterior diz respeito a 

letra “g” e utilizam as mesmas letras da isolação, pois possuem os mesmos 

materiais. Agrupamento de condutores isolados é a letra “h”, nas quais os 

condutores torcidos não são representados por nenhuma letra, já os dispostos 

paralelamente pela letra D. E por último a letra “i” são as indicações diversas 

composta apenas por cabos auto-suportados representados pela letra S 

(GOMES, 2017).Quando se utiliza a norma, é mostrado os cabos como 

demonstra o quadro 5 para assim especificar qual o aconselhável para cada tipo 

de instalação. 

 

Quadro 5 – Exemplo de especificações 

 

Fonte: Santos (2005) 

 

4.2 NP 2361 

 

A norma portuguesa 2361 alterou o sistema de codificação da norma 

portuguesa 665, relativo aos cabos de baixa tensão (INDUSMELEC, 2016). O 

quadro 6, demonstra a forma de utilização dos símbolos na norma que é usada 

para identificar cabos e condutores isolados em instalações elétricas.  
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Quadro 6 – Especificações segundo NP2361 

 

Fonte: Santos (2005) 

 

4.3 CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO 

 

O cabo não armado do tipo LSVV, LVV, LSXV e LXV para baixa tensão , 

figura 9, possui alma condutora classe 2 ou classe 1, isolamento de PVC, fita 

cintagem e bainha exterior de PVC. Sua utilização é em distribuição e transporte 

de energia. Do tipo LSVV podem ser utilizados em canalizações, quadros gerais 

e terminais dos transformadores (SANTOS, 2005). 
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Figura 9 – Cabo LSVV, LVV, LSXV e LXV 

 

Fonte: Santos (2005) 

 

Os cabos não armados do tipo LVAV, LSXAV, LSVAV e LXAV, figura 10, 

contém alma condutora classe 1 ou classe 2, isolamento de PVC ou PEX, fita 

cintagem, bainha interior de PVC, armadura com fitas de aço e bainha exterior a 

PVC. Sua utilização é em distribuição e transporte de energia e são próprios para 

canalizações enterradas (SANTOS, 2005). 

 

Figura 10 – Cabo LVAV, LSXAV, LSVAV e LXAV  

 

Fonte: Santos (2005) 

 

O cabo não armado do tipo XV e VV, figura 11, no qual é voltado para a 

baixa tensão possui alma condutora de classe 2, isolamento de PEX ou PVC, 

fita cintagem e bainha exterior a PVC. Sua utilização é distribuição e transporte 

de energia (SANTOS, 2005).  

 

Figura 11 – Cabo XV e VV 

 

Fonte: Santos (2005) 
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O cabo armado do tipo XAV e VAV, figura 12, possui alma condutora de 

classe 2, isolamento de PVC ou PEX, bainha interior a PVC, armadura e bainha 

exterior a PVC. Utilizada propriamente para canalizações enterradas e 

distribuição e transporte de energia (SANTOS, 2005). 

 

Figura 12 – Cabo XAV e VAV 

 

Fonte: Santos (2005) 

 

O cabo tripolar do tipo XHIAV, LXHIOAV, XHIOAV e LXHIAV, figura13, 

possuem alma em cobre ou alumínio, bainha interna de PVC, isolamento em 

PEX, armadura de fitas de aço, bainha exterior a PVC. Utilizado em instalações 

de ar (entubada ou enterrada diretamente no solo) (ANJO, 2015). 

 

Figura 13 – Cabo XHIAV, LXHIOAV, XHIOAV e LXHIAV 

 

Fonte: Santos (2005) 

 

Os condutores do tipo H 0 7 V – U (R ou K), figura 14, com alma de classe 

1(U), classe 5 (K) ou classe 2 (R) e isolamento de PVC. É utilizado na montagem 

de quadros elétricos e em instalações embebidas no interior de prédios ou 

edifícios (SANTOS, 2005). 

Figura 14 -  H 0 7 V – U 

 

Fonte: Santos (2005) 
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Os cabos do tipo PT – N07VA7 – U(R), figura 15, com alma de cobre, 

isolamento de PVC, bainha interior a PVC, blindagem com fita de alumínio,  

bainha exterior a PVC e fios de continuidade de cobre com estanho. Sua 

utilização é em distribuição e transporte de energia em industrias e edifícios, 

sinalização e comando. Próprios para o interior de condutas ou caldeiras e ao ar 

livre (SANTOS, 2005). 

 

Figura 15 - PT – N07VA7 – U 

  

Fonte: Santos (2005) 

 

O cabo bimetálico de aço cobre, figura 16, é uma nova tecnologia que 

possui preço por metro 50% mais barato do que o convencional fio de cobre, 

10% mais leve e excelente desempenho mecânico e elétrico. Utilizado em 

instalações prediais e residenciais, malhas para subestações e aterramentos 

(FAGUNDES, 2014). 

 

Figura 16 – Aço cobre 

 

Fonte: Coopersteel Bimetálicos (2015) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento da presente revisão bibliográfica possibilitou o estudo 

estrutural de um condutor analisando cada parte componente, principais 

materiais e suas características. Além disso, houve o estudo de suas aplicações 

restritas em alguns casos, para a proteção do sistema elétrico e civil. Ainda, a 

análise de normas pouco conhecidas e principais aplicações em média e alta 

tensão. 

O problema escolhido conseguiu, atrelado ao objetivo geral e específicos, 

ser atingido com êxito. O resultado foi que para entender a aplicação de 

determinado condutor em um sistema elétrico é necessário compreender a 

constituição do mesmo, além das normas brasileiras e portuguesas. 

Este estudo poderá ser continuado conforme novos condutores forem 

adicionados ao mercado, sendo necessário uma nova análise estrutural do 

mesmo. Este tema é de grande relevância para o meio acadêmico, pois pode 

desmitificar o fato de que o condutor necessita apenas do seccionamento, e sim 

de uma avaliação completa de cada componente. 
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