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Gestão de cabos no padrão AWG 
Entre as principais novidades da versão 2018 do AMPERE Profissional tem-se 
a gestão da norma NFPA 70: NEC edição 2011 utilizada nos Estados Unidos. 
Esta norma prevê o uso exclusivo de cabos do tipo AWG; consequentemente 
foi desenvolvida uma gestão completa desta tipologia de cabos. 

AWG é a sigla de “American wire gauge” e é um sistema padronizado de 
medidas de cabos utilizado a partir de 1857 nos Estados Unidos da América 
e no Canadá para indicar o diâmetro dos condutores individuais, sólidos, não 
ferrosos e de secção circular. 

Neste sistema, semelhantemente a outros sistemas de medida não 
métricos, ao se aumentar o valor indicado, correspondentemente, tem-se o 
diâmetro dos condutores progressivamente menores. De fato, o sistema 
AWG quando foi introduzido, indicava o número de trefilações necessárias 
para se obter um determinado diâmetro de um cabo; especificamente para 
se obter um cabo mais fino eram necessários um maior número de 
passagens de trefilação em relação a um cabo de diâmetro maior, e é por 
este motivo que, ao se aumentar o valor indicado, o diâmetro do cabo 
correspondente diminui.  

Da American Wire Gauge surgiu uma tabela de conversão com um sistema 
métrico que geralmente vai de 0000 (4/0) até 44 AWG e que envolve quase 
todos os diâmetros/seções de condutores disponibilizados no comércio. 
Para seções iguais e maiores de 125 mm² são utilizados como unidade de 
medida o “kcmil”; considera-se que 1 mm² = 1973,525 cmil. 
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Dimensionamento elétrico de um condutor segundo a NFPA 70: NEC  
Na norma NFPA 70: NEC, o dimensionamento elétrico de um cabo, portanto a 
escolha do Iz, não depende principalmente do tamanho da proteção, como para a 
IEC na qual vigora a regra Ib<=In<=Iz, mas sim de uma atenta análise da efetiva 
corrente que circula em um cabo. 
Para os usuários terminais vale a regra Ib x kz <= Iz, enquanto que 
para os usuários da distribuição é aplicada a regra Ib1 x kz + Ib2 <= Iz, 
onde Ib1 é a parte da corrente absorvida pelas cargas constantes, Ib2 
é a corrente absorvida pelas cargas variáveis. 
O software Ampère, no entanto, uma vez calculada a capacidade 
mínima Iz, a confronta com a corrente máxima de sobrecarga Ins, e 
seleciona a maior para o cálculo da seção.  
 
Formação dos cabos em AWG 
Na janela de definição de dados de um usuário, acesse a guia Seções, a qual atua diretamente na formação dos cabos, 
independentemente deles serem calculados diretamente pelo software ou configurados pelo operador. Além das seções dos 
condutores de fase, de neutro e de PE com os respectivos 
números de condutores em paralelo, a guia propõe uma tabela 
com as capacidades já corrigidas com os coeficientes de 
desclassificação.  
Tomemos como exemplo a formação “2-3 w/14 Neutral w/8 gnd 
AWG”, esta indica respectivamente dois condutores ativos de 
seção 3 AWG, um condutor 13 AWG de neutro e um condutor 8 
AWG para o PE (gnd). 
Em síntese a formação dos cabos com o sistema AWG indica 
primeiramente o número de condutores ativos e, 
sucessivamente, após o sinal ‘-’, mostra respectivamente a lista 
das seções (em AWG ou kcmil), dos condutores de fase, de 
neutro e PE. 
Lembre-se que 3AWG corresponde a 52620 cmil/26,67 mm² e 
14AWG corresponde a 4110 cmil/2,08 mm². 
 
Seção mínima 
Nesta janela o operador pode configurar a seção mínima do cabo 
considerada durante o cálculo. Deve ser levado em consideração que para as instalações em baixa tensão, a seção mínima requerida 
pela norma NEC é garantida pela lista das seções fornecidas por tabelas para cada tipo de instalação. Ao invés, para as instalações 
em média tensão, a variação da tensão muda a seção mínima requerida pelos cabos, isso de acordo com a tabela Table 310.106(A). 
 
Condutor neutro  
Para o dimensionamento do condutor de neutro, o software calcula a corrente máxima que pode circular. Para cada usuário, é a 
máxima corrente que pode circular sobre as fases, devido exclusivamente às cargas desbalanceadas. 
Essa deve ser multiplicada por 140% em caso de usuários 2F+N situados à jusante de um transformador sem tomada central 
w/Center. Em outros casos, a corrente pode ser desclassificada a Ineutro = 200 + 0.7 x (Ineutro – 200). Se houver a circulação de 
harmônicas, a desclassificação não será admitida (ver capítulo 220.61(C)). 
Para usuários em média tensão, a corrente de dimensionamento do neutro não pode ser inferior a um terço da corrente de fase 
(NEC 250.180). Assim como para os condutores de fase, também será controlada a corrente de 
desengate térmico do neutro.  
 

Condutor de PE 
O dimensionamento do condutor de PE segue as regras 
demonstradas na Table 250.122 Minimum Size Equipment 
Grounding Conductors for Grounding Raceway and Equipment. A 
tabela é composta de três colunas, na primeira são demonstradas 
as correntes de desengate das proteções de referência: no 
Ampère tal corrente é considerada a corrente de sobrecarga Ins 
do usuário. As outras duas colunas indicam a seção mínima do 
condutor de proteção em cobre ou alumínio. Condutores de PE 
não pertencentes ao condutor e não protegidos mecanicamente 
devem ter uma seção mínima de 6 AWG.  
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