
56

Apoio

Q
ua

lid
ad

e
 n

as
 i
ns

ta
la

çõ
es

 B
T

Por Edson Bittar Henriques*

Capítulo X

Volume de material não condutor de cabos 
elétricos (uni e multipolares)

Limitante da ABNT NBR 5410 para instalação de cabos em leitos e bandejas

 Embora não exista um limite de 
ocupação de área de cabos elétricos sobre 
bandejas normalizado pela ABNT NBR 
5410, existe, porém, um limite de volume 
máximo de material não condutor por 
metro linear do cabo. 
 Uma vez atingido este limite e, se ainda 
restarem cabos a lançar no trecho, não 
adianta se pensar em aumentar a bandeja; o 
que se pode fazer, neste caso, é acrescentar 
bandejas ao trajeto.
 Este limite foi estabelecido com base em 
ensaios de queimas de cabos, com o intuito 
de se evitar ou minimizar a propagação 
de incêndio, limitando a quantidade do 
material combustível sobre a bandeja. A 
ABNT NBR 5410 de 2004 definiu os limites 
no item 6.2.11.3.5 com base na ABNT NBR 
6812, que trata dos ensaios de queima 
de cabos elétricos (propagação vertical 
da chama), que se encontra cancelada e 
substituída por atuais normas da série NBR 
NM IEC 60332-3. Assim, tais limites devem 
ser revistos e atualizados com base nestas 
normas. A futura revisão da NBR 5410 irá 
incorporar a atualização necessária deste 
item. 
 Alguns projetistas têm questionado se 
esse critério é aplicável ao caso de camada 
única de cabos sobre a bandeja ou leito. O 
fato é que o texto da atual ABNT NBR 5410 
talvez deva melhorar (e há uma proposta 
neste sentido para a próxima revisão) para 

esclarecer que o critério é aplicável também 
para uma camada. Para mais de uma, a 
aplicação é clara no texto.
 Embora o ensaio considere a 
propagação vertical da chama (que é o pior 
caso, ou seja, onde a propagação é mais 
fácil), o critério da norma ABNT NBR 
5410 é aplicável a bandejas horizontais 
também (caso menos crítico e, portanto, 
considerado automaticamente atendido), 
este aspecto é conservativo, em favor da 
segurança.
 Nota: a limitação de ocupação de área 
(seção transversal da bandeja) não é um 
requisito da norma brasileira, mas, em 

alguns casos, é um requisito de projeto, 
solicitado pelo cliente ou adotado pela 
projetista, assim, é prudente prever um 
espaço reserva na fase de projeto para 
contingências ou uso futuro. Nos Estados 
Unidos, a ocupação de área é utilizada 
no dimensionamento das bandejas e 
normalizada segundo a NFPA 70 – NEC.
 Como exemplo e referência, a Figura 
1 mostra um trecho do catálogo de um 
fabricante de cabos, referenciando as novas 
normas de ensaios de propagação vertical 
da chama e informando a categoria de um 
determinado cabo (categoria B, no caso), 
segundo esta normalização:

Figura 1 – Trecho do catálogo de um fabricante de cabos. Fonte: Nexans.
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Metodologia

 Para constatar o atendimento da 
ABNT NBR 5410, portanto, é necessário 
se obter o volume de material não 
condutor por metro linear dos cabos. 
Na fase de projeto, eventualmente, o 
projetista poderia tentar obter esta 
informação com os fabricantes dos 
cabos, no entanto, infelizmente, esse 
dado não é uma informação diretamente 
disponível em catálogo de cabos, mesmo 
nos de grandes fabricantes. Assim, é 
necessário se calcular ou estimar estes 
valores a partir de alguns dados e da 
geometria de cada configuração de cabo. 
 Uma instalação pode conter 
diversos trechos de bandejas ou 
leitos, cada trecho contendo diversos 
cabos de diferentes formações (uni ou 
multipolares, condutores redondos e/
ou setoriais etc.). Dessa maneira, estes 
cálculos podem se tornar trabalhosos 
ou volumosos, dependendo do porte 
da instalação. É interessante também 
que a cada inclusão de cabo na bandeja 
se tenha a noção da totalização do 
volume não condutor e ocupação de 
espaço físico para confrontar com 
a dimensão da bandeja e eventuais 
requisitos do cliente ou critério da 
projetista, o que sugere que tais cálculos 
sejam programados, de modo que se 
possa simular e monitorar os efeitos 
da inclusão. Ao final deste artigo, é 
apresentada, como sugestão e exemplo, 
uma pequena planilha programada para 
realização destes cálculos e análises 
para casos de cabos de energia usuais. 

Formulação para cada caso

Seja:
Vnc = volume de material não-condutor 
do cabo (dm3/m)
n = número de condutores
De = diâmetro externo do cabo (mm)
ec = espessura da cobertura (mm)
ei = espessura da isolação (mm)
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Figura 2 – Exemplo de cabos elétricos uni e multipolares.

 O volume de material não condutor do 
cabo é:

V = (S t – S c) . L 

Em que: 
V = volume do material não condutor; 
St = área total da seção transversal do cabo;
Sc = área dos condutores;
L = comprimento do cabo.

 Seja Vnc = V/L (dm3/m), o volume não 

condutor em dm3 (decímetro cúbico) por 
metro linear de cabo, então:

Vnc = (St– Sc)/ 1000 (dm3/m)

Em que:
St = π . De2/4 (mm2) – para cabos com seção 
circular.
Nota: para cabos “chatos”(por exemplo, 
os tipicamente empregados em máquinas 
móveis), é necessário determinar St analisando 
a geometria específica de cada cabo.

De = diâmetro externo do cabo (mm), para 
cabos redondos.

Caso 1: condutores redondos

Sc = n . π . Dc2/4  (mm2)

Em que:
 Dc = diâmetro nominal do condutor (mm). 
  

Caso 2: condutores setoriais
 Podemos considerar:

Sc = n. Snc (mm2)

Em que:
Snc = seção nominal do condutor (mm²).
 

Caso 3: cabo tipo “neutro-concêntrico” 
(usual para alimentação de motores 
acionados por conversores de frequência)

 Podemos considerar:

Sc = n. Snc + Sncn (mm²)

Em que:
Snc = seção nominal de um condutor;
Sncn = seção nominal do condutor “neutro-
concêntrico”.

Figura 3 – Planilha para verificação da ocupação de cabos em uma bandeja.
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Planilha sugerida para 
cálculo

 A Figura 3 é uma planilha para verificação 
da ocupação de cabos em uma bandeja.
Nota: os “inputs” da planilha estão nas 
células em amarelo, demais valores são 
resultados da programação. 

Conclusão

 Para instalações em leitos e bandejas no 
Brasil, é necessário verificar/calcular o volume 
do material não-condutor dos cabos sobre 
estes leitos ou bandejas, conforme a ABNT 
NBR 5410 e considerando as atuais normas 
de ensaios de queima (propagação de chama 
vertical) de cabos da série NBR NM IEC 
60332-3. Apresentamos uma forma de fazer 
isso para diferentes configurações de cabos.
 Plantas químicas, siderúrgicas, fábricas de 
papel e celulose, óleo e gás e similares que, em 

geral, possuem “pipe-racks”, contém grande 
ou maior parte da instalação de cabos em 
leitos e bandejas, não raro alta concentração 
de cabos por bandeja ou leito e não raro 
projetistas dimensionam bandejas focando a 
ocupação de área desejada pelo cliente ou por 
seus critérios de projeto, ou por um legado 
cultural de normas como o NEC, porém, se 
esquecem de verificar se o volume de material 
não condutor satisfaz os requisitos da ABNT 
NBR 5410 da ABNT. 
 Cumpre ressaltar também que esse 
critério pode prevalecer em alguns casos, em 
que a bandeja pode ter espaço disponível e 
aparentar adequadamente dimensionada, 
mas o volume do material não condutor 
limite foi superado e, portanto, estaria em não 
conformidade com a ABNT NBR 5410. Neste 
caso, a solução seria adicionar uma nova 
linha de leitos ou bandejas paralelas à linha 
existente, o que pode não ser muito agradável 
em termos de impacto na obra e, sobretudo, 

no custo, caso seja detectado em uma fase 
tardia, assim é conveniente ir observando 
o fato desde uma fase inicial de projeto dos 
caminhamentos principais de cabos
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Anexo 1 – Limites de voLume de mAteriAL não condutor conforme A iec 60332-3

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO

Acompanhe todos os artigos deste fascículo em 
www.osetoreletrico.com.br

Dúvidas, sugestões e comentários 
podem ser encaminhados para 

redacao@atitudeeditorial.com.br

*Edson Bittar Henriques é engenheiro 
eletricista pela Unesp – Ilha Solteira, é 
pós-graduado em Energia e Automação e 
proprietário da empresa de consultoria e 
engenharia Edson Bittar Henriques.
www.projebh.com


