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Ficha Técnic a nº 4

Condutores e Cabos [Parte III]
5. Qualidade dos condutores e cabos
Tendo em vista a qualidade dos condutores isolados e cabos, nomeadamente nas vertentes segurança e
performance, foi desenvolvido pelo CENELEC um sistema de qualidade baseado num acordo designado por
HAR e disponibilizada uma marca .
A marca <HAR> é uma marca voluntária que pode ser utilizada pelos fabricantes de condutores e cabos
harmonizados abrangidos pelo Acordo HAR (lista de cabos disponível em www.cenelec.org) para garantia da
qualidade dos seus produtos.
Os cabos com esta marcação são periodicamente controlados em fábrica e no mercado.

6. Critérios de selecção
A escolha dos condutores e cabos para os diversos modos de colocação das canalizações e as variáveis a ter
em conta no dimensionamento da secção dos condutores e cabos são indicados no QUADRO 3:
QUADRO 3 – Critérios de escolha e dimensionamento de condutores e cabos
Nas canalizações eléctricas

Dimensionamento

■ A natureza dos locais;

■ A temperatura máxima admissível nos condutores;

■ A natureza das paredes e dos outros elementos da construção

■ A queda de tensão máxima admissível;
■ As solicitações electromecânicas que possam

qua as suportam;
■ A tensão nominal da instalação;
■ As solicitações electromecânicas presumíveis em caso de curto-circuito;
■ Outras solicitações que possam ser previsíveis durante a execução
ou em serviço normal;
■ As ligações, extremidades e fixações;
■ A protecção contra as influências externas.

ser susceptíveis de se produzirem em caso
de curto-circuito.

7. Correntes admissíveis
Uma vida útil satisfatória para os condutores (alma e isolamento) só existe se os esforços térmicos a que ficam
sujeitos em serviço e condições normais não ultrapassem os que resultam do respeito por temperaturas máximas apropriadas de funcionamento (ver QUADRO 1).
As correntes admissíveis para condutores e cabos em função do tipo de isolamento, da alma, do número de
condutores carregados e da secção, para uma dada temperatura ambiente de referência (30o C), são indicadas
na regulamentação de segurança e/ou nos catálogos dos fornecedores. Para determinação das correntes
admissíveis reais na instalação, aqueles valores deverão ser multiplicados por factores que tenham em conta,
quando aplicáveis, os seguintes parâmetros de correcção:
■ temperatura ambiente – aplicáveis a canalizações instaladas ao ar;
■ temperatura do solo;
■ agrupamentos de condutores e de cabos;
■ resistividade térmica do solo – aplicáveis a cabos enterrados.

O critério base de escolha da secção de um condutor ou cabo consiste na verificação de que a corrente de
serviço previsível é igual ou inferior à corrente máxima admissível para a canalização, calculada da forma atrás
descrita .

(cont.)

Condutores e Cabos [Parte III]
8. Comportamento sob incêndio
A significativa carga calorífica dos condutores isolados e cabos e a eventual produção de fumos corrosivos e
tóxicos sob condições de incêndio implicam a consideração destes componentes das instalações eléctricas
como verdadeiros vectores do fogo, isto é, raramente são causa de incêndio mas são frequentemente objecto
dos seus efeitos materiais.
Os cabos eléctricos podem desempenhar os seguintes papéis principais num incêndio: ser causa do incêndio,
permitir o seu estabelecimento e/ou desenvolvimento e permitir a sua propagação.
Dentre os riscos assumidos, a propagação do incêndio através dos condutores e cabos eléctricos assume
importância vital nas instalações, face à ramificação e estrutura arborescente das instalações eléctricas actuais.
A análise do comportamento sob condições de incêndio faz-se segundo três vertentes:
■ Características dos gases e fumos libertados pela combustão (opacidade dos fumos, toxicidade e corrosi-

vidade dos gases);
■ Reacção ao fogo (libertação de produtos voláteis);
■ Resistência ao fogo (continuidade de serviço sob incêndio).

O QUADRO 4 apresenta uma síntese de informação nesta matéria:
QUADRO 4 – Cabos eléctricos - comportamento sob incêndio
Características de gases e fumos libertados

Reacção ao fogo

Opacidade dos fumos: impacte na segurança
das pessoas
(eficiência da evacuação de emergência)

Cabos não propagadores de chama

Toxicidade dos gases: impacte na segurança
das pessoas
(danos pessoais)

Cabos não propagadores de incêndio

Resistência ao fogo
(a)

Classes de resistência ao fogo

Equivalência entre normas

Corrosividade dos gases: impacte
na segurança das coisas e bens
(deterioração de bens)
(a) Ensaios de acordo com o HD 405. A maioria dos cabos satisfazem a classe C2.

Tendo cada vertente os seus objectivos.
Objectivos:
■ Reduzida emissão de fumos
■ Baixo teor de halogéneos
■ Baixo índice de toxicidade dos fumos

Objectivos:
■ Não alimentação do incêndio
■ Capacidade de retardamento da
chama

Objectivos:
■ Continuidade de serviço

sob incêndio

As características de comportamento sob incêndio dos cabos eléctricos são avaliadas através da realização de
ensaios específicos estabelecidos em normas, com particular relevância da Comissão Electrotécnica Internacional (CEI).

9. Instalação
Do ponto de vista do produto, o estabelecimento de condutores isolados e cabos pressupõe a tomada de
precaução no que se refere a raios de curvatura e a esforços de tracção aplicados.
Como regra geral, deverão ser respeitadas as indicações de instalação emitidas pelos fabricantes e, em caso
algum, deverão ser excedidos os valores máximos recomendados.
L. M. Vilela Pinto

