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RESUMO 

 

 

SILVA, Nikolas Izoletti. SCREMIN, Song Hyo. Análise de Viabilidade Técnica na 

Adequação de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas conforme                        

ABNT NBR 5419:2015 em Condomínios Residenciais Verticais. 2018. 171f. Trabalho de 

Conclusão de Curso – Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Curitiba, 2018. 

 

 

Este trabalho apresenta uma série de requisitos baseados nas normas técnicas 

brasileiras vigentes para que um sistema de proteção contra descargas atmosféricas seja eficaz 

e seguro. Em diversas ocasiões, os responsáveis pela integridade da estrutura e segurança das 

pessoas não se preocupam em realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção 

conforme recomendam as normas técnicas, colocando em risco o edifício, equipamentos e, 

principalmente, a vida das pessoas que circulam no local. A partir do material teórico, realizou-

se estudos em sistemas existentes de condomínios residenciais que foram projetados conforme 

versões anteriores das normas a fim de analisar a viabilidade técnica em adequá-los conforme 

os requisitos previstos nas normas atuais, em prol da segurança das pessoas e da estrutura. O 

estudo mostrou que os três condomínios analisados não podem ser considerados adequados 

segundo os requisitos estabelecidos pela ABNT NBR 5419:2015. Portanto, há a necessidade de 

realizar adequações para que os riscos de problemas causados por descargas atmosféricas sejam 

reduzidos aos valores estabelecidos pela norma. 

 

 

Palavras-chave: Sistema de proteção. Descarga atmosférica. Segurança. Risco. Perda. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

SILVA, Nikolas Izoletti. SCREMIN, Song Hyo. Analysis of Technical Feasibility in 

the Adequacy of Atmospheric Discharge Protection Systems in Vertical Residential 

Condominiums According to the Norm ABNT NBR 5419:2015. 2018. 171f. Trabalho de 

Conclusão de Curso – Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Curitiba, 2018. 

 

 

This work presents a series of requirements based on current Brazilian technical 

standards for an effective and safe atmospheric discharge protection system. On several 

occasions, those responsible for the integrity of the structure and security of the people do not 

bother to carry out periodic inspections in their protection systems as they recommend in the 

technical norms, putting at risk the building, equipment and especially the life of the people 

who circulate on site. The objective of this approach is to have theoretical content to carry out 

studies on the existent systems in residential condominiums that were designed according to 

previous versions of the norms, with the view to analyze the technical feasibility in adapting 

them according to the requirements foreseen in the current norms, for the safety of the people 

and the structure. The study showed that the three condominiums analyzed can not be 

considered adequate according to the requirements established by ABNT NBR 5419:2015. 

Therefore, there is a need to make adjustments so that the risks of problems caused by 

atmospheric discharges are reduced to the values established by the standard. 

 
 
 

Key words: Protection system. Atmospheric discharge. Safety. Risk. Loss.  
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 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. TEMA 

 

 

A descarga elétrica atmosférica (raio) é um fenômeno da natureza absolutamente 

imprevisível e aleatório, tanto em relação às suas características elétricas (intensidade de 

corrente, tempo de duração, etc), como em relação aos efeitos destruidores decorrentes de sua 

incidência sobre as edificações (TERMOTÉCNICA, 2015). 

Segundo a ABNT NBR 5419-1:2015, não há dispositivos ou métodos capazes de 

modificar os fenômenos climáticos naturais a ponto de se prevenir a ocorrência de descargas 

atmosféricas. As descargas atmosféricas que atingem estruturas ou que atingem a terra em suas 

proximidades são perigosas às pessoas, às próprias estruturas, seus conteúdos e instalações. 

Portanto, medidas de proteção contra descargas atmosféricas devem ser consideradas. Esse tipo 

de proteção é chamado de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).  

Quando as descargas elétricas entram em contato direto com quaisquer tipos de 

construção, tais como edificações, tanques metálicos de armazenamento de líquidos não 

convenientemente aterrados, partes estruturais ou não de subestações, etc., são registrados 

grandes danos materiais que poderiam ser evitados caso essas construções estivessem 

protegidas adequadamente por SPDA (MAMEDE FILHO, 2013). 

Os SPDA protegem as edificações, equipamentos, instalações elétricas e de 

telecomunicações, reduzindo os danos impostos às estruturas, os impactos dos desligamentos e 

manutenções corretivas. Esses sistemas tem a função de proteção, captando e direcionando a 

corrente elétrica proveniente da queda de raios para sistemas de aterramento (SOUZA, 2014). 

Para Cavalin e Cervelin (2013, p. 376), uma edificação é considerada segura contra 

descargas atmosféricas a partir do momento em que todo o procedimento de instalação de 

proteção for projetado e construído de tal maneira que os componentes da estrutura, as pessoas, 

os equipamentos e instalações, que estejam permanente ou temporariamente em seu interior, 

fiquem efetivamente protegidos contra os raios e seus efeitos pelo maior espaço de tempo 

possível. 

Como as descargas atmosféricas podem apresentar diferentes características ou 

peculiaridades, nenhum SPDA garante 100% da eficácia na proteção, muito embora esse índice 

possa chegar próximo a 98% no nível de proteção I (KINDERMAN, 1992). 
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Segundo a ABNT NBR 5419-1:2015, um SPDA é constituído pelos sistemas externo 

e interno de proteção contra descargas atmosféricas. O sistema externo é composto pelos 

subsistemas de captação, descida e aterramento, enquanto o sistema interno consiste em 

ligações equipotenciais e/ou isolação elétrica do SPDA externo. No sistema externo, a captação 

atua na interceptação das descargas atmosféricas, que através do subsistema de descida são 

conduzidas ao subsistema de aterramento, sendo este, o responsável por dissipar as descargas 

atmosféricas no solo. No sistema interno, as ligações equipotenciais são conexões condutoras 

diretas, ou por meio de dispositivos de proteção contra surtos (DPS), que tem como finalidade 

reduzir as diferenças de potenciais, causadas pelas correntes das descargas atmosféricas em 

partes metálicas separadas do SPDA.  

Conforme informações divulgadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT), 

ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), cerca de 70 milhões de descargas 

atmosféricas atingem o Brasil a cada ano; isso equivale a uma frequência de duas a três 

descargas por segundo. Esse dado, segundo o INPE, confere ao Brasil o título de um dos países 

mais atingidos por descargas atmosféricas a nível mundial. 

Em média, 111 mortes por raio ocorrem no Brasil por ano, e 17% delas ocorrem dentro 

de casa, conforme informações do ELAT. Portanto, é importante que todos possuam um sistema 

eficaz para que esse número seja reduzido o máximo possível. 

Com a crescente urbanização da população brasileira, a procura por apartamentos 

tornou-se a solução para problemas de espaço em diversas famílias. Segundo informações do 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), no ano de 2016, a capital 

paranaense contava com 22.323 condomínios, sendo que 19.239 são de utilização residencial. 

Os condomínios residenciais são locais onde há circulação de pessoas vinte e quatro horas por 

dia; por isso, deve-se salientar a importância da eficiência de proteção do SPDA como forma 

de aumentar a segurança para as pessoas e da estrutura e suas instalações. 

 

 

1.2. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 

A edição de 2015 da ABNT NBR 5419 (norma que estabelece os critérios para se 

projetar um SPDA), atualizou critérios e trouxe novos conceitos e exigências com o objetivo 

de aumentar a segurança das estruturas, instalações, e, principalmente, das pessoas. Essa 

atualização trouxe diversas mudanças, que tornou a elaboração de um projeto de SPDA algo 

mais complexo e minucioso. A edição anterior da norma de SPDA contava com 42 páginas, 
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com o título “Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas”. Após a atualização, a 

norma passou a ter 309 páginas, e foi dividida em quatro partes: a primeira trata de princípios 

gerais; a segunda sobre o gerenciamento de riscos; a terceira é relativa aos danos físicos à 

estrutura e perigos à vida, e, por último, a quarta parte trata de sistemas elétricos e eletrônicos 

internos na estrutura. Esta edição entrou em vigência a partir de junho de 2015, e não exige a 

adequação de SPDA instalados antes desse período; no entanto, ambas as edições da norma 

ABNT NBR 5419, exigem inspeções e manutenções frequentes das instalações. Quando as 

estruturas passam por reformas, as adequações conforme as normas vigentes tornam-se 

obrigatórias. Portanto, os condomínios residenciais têm a obrigação de garantir a segurança da 

estrutura e de seus moradores, e, por isso, é fundamental realizar um estudo de viabilidade para 

os casos de adequações de SPDA existentes ou de novas instalações. Esse estudo permite 

apresentar a situação atual das instalações, identificar problemas, e apontar possíveis soluções 

dentro dos parâmetros estabelecidos pela mais recente edição da norma. 

 

 

1.3. PROBLEMAS E PREMISSAS 

 

 

Junto ao extenso aumento de páginas na norma atualizada, vieram as mudanças nos 

critérios e parâmetros, que agora estão mais rigorosos, com o objetivo de aumentar a segurança. 

Ocasionalmente, os responsáveis pela integridade da estrutura e segurança das pessoas não se 

preocupam em realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, conforme 

recomenda a ABNT NBR 5419:2015, o que pode ser bastante problemático, afinal, inspeções 

feitas por profissionais capacitados certificam que o sistema esteja em conformidade com a 

norma, e identifica possíveis problemas a tempo de serem solucionados, garantindo a proteção 

da estrutura e, principalmente, a segurança das pessoas que circulam no local. 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

 

1.4.1. Objetivo principal 

 

 

Estudar a viabilidade técnica em adequar SPDA existentes conforme a edição de 2015 

da norma ABNT NBR 5419, em condomínios residenciais na cidade de Curitiba/PR. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 

Os objetivos específicos que compõem este trabalho foram: 

• realizar o levantamento bibliográfico de literaturas e normas vigentes; 

• elaborar um roteiro de vistoria para avaliação dos condomínios; 

• realizar levantamentos dos SPDA em condomínios residenciais; 

• identificar possíveis problemas dos SPDA inspecionados; 

• elaborar estudos de adequações dos condomínios com instalações inadequadas; 

• identificar a viabilidade das adequações baseando-se em aspectos técnicos. 

 

 

1.5. JUSTIFICATIVA 

 

 

Não há exigências de que estruturas construídas antes da atualização da norma 

atendam aos novos critérios estabelecidos; porém, é válido adequar SPDA antigos, pois a atual 

edição da ABNT NBR 5419:2015 conta com um estudo mais abrangente, envolvendo critérios 

mais rigorosos e parâmetros mais seguros. 

Partindo do princípio da segurança, existe a necessidade de conscientizar síndicos e 

proprietários de condomínios sobre a importância em ter SPDA atualizados, além de contar 

com constantes inspeções e manutenções. Sistemas que atendem aos critérios das normas 

vigentes, possuem enorme redução de riscos de incêndios, choques elétricos, queima de 

aparelhos, e centelhamentos causados por descargas atmosféricas. Baseado nisso, os relatórios 

com medidas de adequações elaborados conforme ABNT NBR 5419:2015 serão entregues aos 

síndicos dos condomínios estudados, para que possuam um estudo atualizado que contenha 

sugestões de melhorias em seus sistemas.  

 

 

1.6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Inicialmente, foi realizado um estudo detalhado da normatização dos SPDA, 

destacando os principais critérios e métodos para a concepção de um sistema seguro e eficaz. 

Aliado ao estudo das normas, foi feito um levantamento bibliográfico sobre os 

componentes de um projeto de SPDA, atentando para um correto dimensionamento de todas as 

partes. Após a conclusão da etapa de pesquisas, foi elaborado um roteiro de vistoria dos 

condomínios, de modo a padronizar a forma de avaliação, e servir de guia para os levantamentos 
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que serão feitos em campo. Foram avaliados três condomínios para se realizar o gerenciamento 

de risco. Ao identificar os possíveis problemas, foram apontadas soluções que atendam a atual 

edição da norma. Por isso, os estudos dos casos foram desenvolvidos, com a elaboração de 

relatórios apontando possíveis problemas e medidas de adequação específicos para cada 

condomínio analisado. Os relatórios apresentaram sugestões de melhoria para que o risco de 

um problema devido a uma descarga atmosférica no edifício seja reduzido a um valor tolerável. 

Por fim, nas considerações finais, foi feito um comparativo geral das instalações 

levantadas em campo, salientando a importância de constantes inspeções e manutenções nas 

instalações, aumentando assim, a proteção das estruturas, dos equipamentos e, principalmente, 

das pessoas. 

 

 

1.7. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

No capítulo 1, “Introdução”, é apresentado o tema, delimitação do tema, problemas e 

premissas, objetivos, tanto geral como específicos, justificativa e procedimentos metodológicos 

para a realização deste trabalho. 

No capítulo 2, “Fundamentação teórica”, é apresentado o estudo da norma vigente 

ABNT NBR 5419, e de outras referências bibliográficas importantes, apresentando conceitos 

gerais relacionados aos SPDA, e os critérios estabelecidos para a criação de um sistema seguro 

e eficaz. 

No capítulo 3, “Procedimento de análise e parâmetros coletados”, são descritos os 

condomínios utilizados como estudos de caso, bem como os passos seguidos ao visitar os 

condomínios selecionados, de forma a padronizar a maneira da avaliação, garantindo um bom 

levantamento em campo das instalações, e facilitando a identificação de todos os componentes 

de um SPDA. 

No capítulo 4, “Relatórios de adequação”, é descrito o levantamento em campo de 

condomínios residenciais na cidade de Curitiba/PR, a fim de identificar os possíveis problemas 

nas instalações. Com os dados dos levantamentos e dos estudos que serão feitos para cada caso, 

são apresentadas sugestões de adequação para os edifícios avaliados conforme ABNT NBR 

5419/2015. 

O quinto e último capítulo, “Conclusões”, são realizadas as considerações finais, 

fazendo um breve comparativo entre as instalações analisadas, apresentando as dificuldades 

encontradas e conclusões a respeito do trabalho.  
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 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1. PRINCÍPIOS BÁSICOS 

 

 

A ABNT NBR 5419:2015, com o título “Proteção contra descargas atmosféricas” foi 

dividida em 4 partes: 

a) parte 1: princípios gerais; 

b) parte 2: gerenciamento de risco; 

c) parte 3: danos físicos a estruturas e perigos à vida; 

d) parte 4: sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura; 

A parte 1 fornece informações básicas referentes aos danos e perdas que podem ser 

ocasionados devidos a descargas atmosféricas, aspectos gerais a respeito da avaliação de riscos, 

informações relativas aos efeitos da descarga, além de ameaças que as descargas atmosféricas 

apresentam. A parte 2 apresenta o método para identificação dos tipos de perdas, e mensuração 

das componentes de riscos relevantes, a fim de compará-los com um valor de risco tolerável, e 

descobrir se a estrutura analisada necessita ou não de proteção.  A parte 3 trata da proteção no 

interior e ao redor da estrutura contra danos físicos e lesões a seres vivos, ressaltando a 

importância de um SPDA como principal e mais eficaz medida de proteção. A parte 4 apresenta 

conceitos e técnicas de engenharia para proteção de sistemas elétricos e eletrônicos internos na 

estrutura. 

Conforme ABNT NBR 5419-1:2015, todas as medidas de proteção contra descargas 

atmosféricas formam a proteção completa contra descargas atmosféricas. Por razões práticas, 

os critérios para projeto, instalação e manutenção das medidas de proteção são considerados 

em dois grupos separados. 

O primeiro grupo refere-se às medidas de proteção para reduzir danos físicos e riscos 

à vida dentro de uma estrutura, e está contido na parte 3 da ABNT NBR 5419:2015. 

O segundo grupo se refere às medidas de proteção contra surtos (MPS), com o intuito 

de reduzir falhas de sistemas elétricos e eletrônicos em uma estrutura, e está contido na parte 4 

da ABNT NBR 5419:2015. 

A figura 1 a seguir ilustra as conexões entre as quatro partes da ABNT NBR 

5419:2015. 
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Figura 1 - Conexões entre as partes da ABNT NBR 5419:2015 
 

 
 

Fonte: Adaptada de ABNT NBR 5419-2:2015 

 

A ABNT NBR 5419:2015 definiu quatro níveis de proteção (NP), classificados a partir 

de um conjunto de parâmetros máximos e mínimos das correntes vindas das descargas 

atmosféricas. O NP deve ser selecionado de forma arbitrária na etapa de gerenciamento de risco 

(item 2.2), geralmente começando pelo valor de menor risco IV, sendo que os valores de 

corrente de descarga são maiores aos níveis subsequentes III, II e I respectivamente. Cada NP 

possui parâmetros específicos na etapa de gerenciamento de risco. Se o risco calculado estiver 

dentro do risco tolerável, o NP selecionado é considerado ideal. Mais detalhes a respeito dos 

níveis de proteção serão apresentados nos itens 2.2, 2.3 e 2.4. 

 

 

2.2. GERENCIAMENTO DE RISCO 

 

 

De acordo com a norma NBR 5419:2015, um sistema completo de proteção de 

estruturas contra descargas atmosféricas, em geral, constitui-se de medidas de proteção 

divididas em dois grupos principais:  

- SPDA: sistema utilizado para reduzir danos físicos devido às descargas diretas em 
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uma estrutura; 

- MPS: conjunto de medidas tomadas para proteger sistemas internos contra os efeitos 

causados por pulsos eletromagnéticos, gerados a partir das descargas, denominados de LEMP 

(lightning electromagnetic impulse), que incluem qualquer efeito eletromagnético causado 

pelas correntes de descarga atmosférica, por meio de acoplamento resistivo, indutivo, ou 

capacitivo, que criam surtos e campos eletromagnéticos radiados. 

A parte 2 da ABNT NBR 5419:2015 trouxe as maiores mudanças na proteção de 

estruturas contra as descargas atmosféricas. Nesta parte, o estudo de diversos parâmetros da 

estrutura, seus arredores, e das linhas elétricas ligadas a ela, indicará as medidas de proteção da 

estrutura, das pessoas e dos equipamentos contra os efeitos nocivos das descargas atmosféricas, 

para que os riscos fiquem dentro de valores toleráveis (SUETA, 2015). 

Para a versão vigente da norma, a necessidade ou não da implementação de medidas 

de proteção (MP) em uma estrutura, é feita através de um procedimento de cálculo, denominado 

de “gerenciamento de risco”. Tal procedimento considera a análise de diversos parâmetros, para 

estimar os valores dos riscos, e compara com os valores toleráveis estabelecidos pela norma. 

Isso permite a escolha de medidas de proteção apropriadas que resultem na redução dos riscos 

ao limite tolerável ou abaixo deste. 

 

 

2.2.1. Danos e perdas 

 

 

Para a ABNT 5419:2015, os danos devidos às descargas atmosféricas, incluindo os 

efeitos das descargas, as fontes, e os tipos de danos que podem ocorrer, são classificados em 

função da posição do ponto de impacto relativo à estrutura. Além disso, os danos provenientes 

das descargas atmosféricas estão diretamente relacionados com os tipos de perdas consideradas. 

As seguintes fontes de danos são distintas pelo ponto de impacto: 

a) S1: descargas atmosféricas na estrutura; 

b) S2: descargas atmosféricas perto da estrutura; 

c) S3: descarga atmosférica na linha; 

d) S4: descargas atmosféricas perto da linha. 

Os danos causados pelas descargas atmosféricas dependem das características da 

estrutura a ser protegida. Segundo a ABNT NBR 5419-2:2015, algumas das características mais 

importantes são: o tipo de construção, conteúdos e aplicações, tipo de serviço, e medidas de 

proteção existentes.  
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É usual distinguir três tipos básicos de danos que aparecem como consequência das 

descargas atmosféricas; são eles: 

a) D1: ferimentos aos seres vivos por choque elétrico; 

b) D2: danos físicos; 

c) D3: falhas de sistemas eletroeletrônicos.  

As perdas provenientes das descargas atmosféricas estão diretamente relacionadas 

com os danos sofridos. Cada tipo de dano, sozinho, ou em combinação com outros, pode 

produzir perdas consequentes em uma estrutura. Os seguintes tipos de perdas devem ser levados 

em consideração: 

a) L1: perda de vida humana; 

b) L2: perda de serviço ao público (suprimentos de água, gás, energia e sinais de TV e 

telecomunicações); 

c) L3: perda de patrimônio cultural;  

d) L4: perda de valor econômico.  

Conforme a ABNT NBR 5419, perdas dos tipos L1, L2 e L3 podem ser consideradas 

como perdas de valor social, enquanto perdas do tipo L4 podem ser consideradas como perdas 

puramente econômicas 

A figura 2 demonstra a relação entre ponto de impacto, fonte de danos, tipo de danos, 

e tipo de perdas na estrutura. 
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  Figura 2 - Fontes de danos, tipos de danos e tipos de perdas de acordo com o ponto de impacto 
 

 
   

  Fonte: Adaptada de ABNT NBR 5419-2:2015 

 

 

2.2.2. Riscos 

 

 

Segundo a ABNT NBR 5419-2:2015, o risco R é um valor relativo a uma provável 

perda anual média. Para cada tipo de perda que pode aparecer na estrutura, o risco resultante 

deve ser avaliado. A necessidade de um objeto ser protegido contra descargas atmosféricas, 

deve ser avaliada de modo a reduzir as perdas de valor social L1, L2 e L3. 

Para se avaliar quando uma proteção contra descargas atmosféricas é necessária ou 

não, a norma leva em consideração os seguintes riscos, em correspondência aos tipos de perdas 

L1, L2 e L3, respectivamente: 

a) R1: risco de perdas ou danos permanentes em vidas humanas; 

b) R2: risco de perdas de serviços ao público; 

c) R3: risco de perdas do patrimônio cultural. 

Além da necessidade de proteção contra descargas atmosféricas para a estrutura a ser 

protegida, pode ser vantajoso avaliar os benefícios econômicos de se adotar medidas de 
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proteção, de modo a reduzir a perda econômica L4. 

Neste caso, deve ser avaliado o risco R4 de perda de valor econômico. A avaliação do 

risco R4 permite avaliar o custo da perda econômica com e sem adoção das medidas de 

proteção. 

A figura 3 demonstra a relação entre as perdas resultantes dos tipos de danos e os riscos 

correspondentes. 

 

Figura 3 - Tipos de perdas e riscos correspondentes que resultam de diferentes tipos de danos 
 

 
 

Fonte: Adaptada de ABNT NBR 5419-2:2015 

 

 

2.2.3. Componentes de risco 

 

 

A ABNT NBR 5419:2015 define quatro tipos de riscos a serem avaliados em uma 

estrutura, e cada risco R é a soma de suas componentes de risco. 

Ao calcular um risco, suas componentes podem ser agrupadas de acordo com as fontes 

e os tipos de danos, conforme apresentado no quadro 1 a seguir. 
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Quadro 1 – A relação entre as componentes de risco com fontes e tipos de danos 
 

Fonte de 

dano 

Tipo de 

dano 
Componente de risco 

 

S1 

D1 

RA: componente referente a ferimentos aos seres vivos causados por 

choque elétrico devido às tensões de toque e passo, podendo ser dentro 

da estrutura, ou fora, em zonas de até três metros ao redor dos 

condutores de descida. 

D2 
RB: refere-se a danos físicos causados por centelhamentos perigosos 

dentro da estrutura, que podem causar incêndios ou explosões. 

D3 
RC: relacionado a falhas de sistemas internos causados por LEMP 

(lightning electromagnetic impulse). 

S2 D3 
RM: componente relativo a falhas de sistemas internos causados 

LEMP. 

 

S3 

D1 
RU: componente referente a ferimentos aos seres vivos causados por 

choque elétrico devido às tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

D2 

RV: componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão 

iniciados por centelhamento perigosos entre instalações externas e 

partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha na estrutura) 

devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo 

das linhas. 

D3 

RW: relacionado a falhas de sistemas internos causados por 

sobretensões induzidas nas linhas, que entram na estrutura e são 

transmitidas a esta. 

S4 D3 
RZ: referente a falhas de sistemas internos causados por sobretensões 

induzidas nas linhas, que entram na estrutura e transmitidas a esta. 

 

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 5419-2:2015. 

 

 

2.2.4. Análise das componentes de risco 

 

 

Cada componente de risco RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ, pode ser expressa pela 

equação 1, como uma maneira genérica do cálculo do risco R. 

 RX = NX . PX . LX (1) 

sendo: 

NX - número de eventos perigosos por ano; 
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PX - probabilidade de dano à estrutura; 

LX - perda consequente;  

 

O quadro 2 apresenta o equacionamento proposto pela ABNT NBR 5419-2:2015, para 

a cálculo das componentes de risco, relacionando a fonte e o tipo de dano respectivo. 

 

Quadro 2 - Equações das componentes de risco 
 

Fonte de dano Tipo de dano Equações das componentes a Nº da equação 

S1 

D1 RA = ND . PA . LA (2) 

D2 RB = ND . PB . LB (3) 

D3 RC = ND . PC . LC (4) 

S2 D3 RM = NM . PM . LM (5) 

S3 

D1 RU = (NL + NDJ) . PU . LU (6) 

D2 RV = (NL + NDJ) . PV . LV (7) 

D3 RW = (NL + NDJ) . PW . LW (8) 

S4 D3 RZ = NI . PZ . LZ (9) 

a Detalhes a respeito de Nx, Px e Lx podem ser consultados nos itens 2.2.4.1, 2.2.4.2 e 2.2.4.3 respectivamente. 

 

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 5419-2:2015 

 

 

2.2.4.1. Análise do número anual N de eventos perigosos 

 

 

Para calcular o número N, deve-se multiplicar a densidade de descargas atmosféricas 

para a terra - NG, pela área de exposição equivalente da estrutura, levando em conta os fatores 

de correção para as características físicas da estrutura. 

O cálculo do número N de eventos perigosos é diferente para cada tipo de fonte de 

dano. Para a fonte de dano S1, considera-se o valor de ND, e NDJ quando há uma ligação com 

outra estrutura, ou seja, uma estrutura adjacente. Para a fonte de dano S2, considera-se o valor 

de NM, e para as fontes S3 e S4, considera-se os valores NL e NI, respectivamente. 

O quadro 3 apresenta as equações estabelecidas pela norma NBR 5419:2015 para o 

cálculo de cada uma das componentes da avaliação do número N anual de eventos perigosos. 
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Quadro 3 - Equações para o cálculo do número N de eventos perigosos 

Número anual N de eventos perigosos Equações a,b,c,d 
Nº da 

equação 

ND - Número de eventos perigosos devido 

às descargas atmosféricas em uma 

estrutura. 

ND = NG . AD. CD . 10–6 (10) 

NDJ - Número de eventos perigosos devido 

às descargas atmosféricas em uma 

estrutura adjacente. 

NDJ = NG . ADJ . CDJ . CT . 10–6 (11) 

NM - Número de eventos perigosos devido 

às descargas atmosféricas perto de uma 

estrutura. 

NM = NG . AM . 10–6 (12) 

NL - Número de eventos perigosos devido 

às descargas atmosféricas a uma linha. 
NL = NG . AL . CI . CE . CT .10–6 (13) 

NI - Número de eventos perigosos devido 

às descargas atmosféricas perto de uma 

linha. 

NI = NG . AI . CI . CE . CT .10–6 (14) 

a A determinação da densidade de descargas atmosféricas para a terra – NG, está descrita no item 2.2.4.1.1. 
b A localização relativa da estrutura, o tipo de linha, a instalação desta, e a característica ambiental da estrutura, 

compõem os fatores CD, CT, CI e CE, respectivamente, apresentados nos quadros 1 a 4 do Anexo A. 
c O fator de localização relativa de uma estrutura adjacente (CDJ) é definido pelo mesmo quadro que determina 

os valores correspondentes ao fator CD. 
d Detalhes sobre as áreas de exposição equivalentes AD, ADJ, AM, AL e AI podem ser consultados no item 

2.2.4.1.2. 

 

Fonte: Adaptado ABNT NBR 5419-2:2015. 

 

 

2.2.4.1.1. Densidade de descargas atmosféricas para a terra 

 

 

O valor do número de raios por km², por ano, que atinge determinada região - NG, pode 

ser obtido através da consulta na internet pelo link: http://www.inpe.br/webelat/ 

ABNT_NBR5419_Ng disponibilizado pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), 

por meio do Grupo de Eletricidade Atmosférica.  

Em alternativa à consulta ao link, a ABNT NBR 5419 estabelece que o valor de NG 

pode ser estimado pela equação 15, apresentada a seguir. 
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 NG ≈ 0,1 TD (15) 

Sendo, 

TD - número de dias de tempestades por ano (podendo ser obtido em mapas 

isocerâunicos). 

 

 

2.2.4.1.2. Áreas de exposição equivalente 

 

 

A atualização da norma ABNT NBR 5419:2015 tornou mais rigorosa a determinação 

da área de exposição equivalente devido às descargas atmosféricas. Além da determinação da 

área de exposição das descargas que atingem diretamente a estrutura, abreviada por AD, tornou-

se necessário os cálculos das áreas referentes às descargas que incidem próximas à estrutura 

(AM), descargas que atingem as linhas conectadas à estrutura (AL), próximo a estas (AI), e a 

área equivalente de estruturas adjacentes (ADJ), quando a estrutura em análise possuir 

interligações com outras estruturas. 

Segundo Sueta (2005), a área da estrutura adjacente (ADJ) pode ser uma subestação de 

energia ou central de telecomunicações, e deve ser calculada de forma semelhante à estrutura 

principal. 

A figura 4 a seguir apresenta a relação entre as áreas de exposição equivalentes 

estabelecidas pela norma. 

 

 Figura 4 - Áreas de exposição equivalente 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Fonte: Adaptada ABNT NBR 5419-2:2015 

AD é a área de exposição equivalente da estrutura, expressa em metro quadrado (m2). 
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Quando a estrutura possui formato retangular com comprimento L, largura W e altura H, a área 

AD pode ser calculada pela equação 16. 

 AD = L . W + 2 . (3 . H) . (L + W) + π . (3 . H)2 (16) 

Quando a estrutura tiver uma forma complexa, a área de exposição deve ser calculada 

por métodos gráficos. 

A área ADJ, área de exposição equivalente da estrutura adjacente, é determinada da 

mesma forma que a NBR 5419:2015 estabelece para o cálculo da área AD, porém com as 

características geométricas da estrutura adjacente. 

AM é a área de exposição equivalente de descargas atmosféricas que atingem perto da 

estrutura; tal área se estende a uma linha localizada a uma distância de 500 m do perímetro da 

estrutura; seu valor é calculado pela equação 17. 

 AM = 2 . 500 . (L + W) + π . 5002 (17) 

AL é a área de exposição equivalente de descargas atmosféricas que atingem a linha, 

expressa em metro quadrado (m2), dada pela equação 18: 

 AL = 40 . LL (18) 

sendo LL o comprimento da seção da linha, expresso em metros (m). 

Quando o comprimento da seção da linha é desconhecido, pode ser assumido  

LL = 1 000 m, conforme NBR 5419-2:2015. 

AI é a área de exposição equivalente de descargas atmosféricas para a terra perto da 

linha, dada pela equação 19. 

 AI = 4000 . LL (19) 

 

 

2.2.4.2. Avaliação da probabilidade PX de danos 

 

 

A probabilidade de dano PX é afetada pelas características da estrutura a ser protegida, 

das linhas conectadas, e das medidas de proteção existentes.  

O quadro 4 a seguir apresenta as equações estabelecidas pela norma NBR 5419:2015 

para o cálculo de cada uma das componentes, necessárias para a avaliação da probabilidade PX 

de danos. 
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Quadro 4 - Equações para o cálculo da probabilidade PX de danos 

Avaliação da probabilidade PX de danos Equações a,b 
Nº da 

equação 

PA - Probabilidade de ferimentos de seres vivos 

por choque elétrico (descargas atmosféricas à 

estrutura). 

PA = PTA . PB (20) 

PB - Probabilidade de danos físicos à estrutura 

(descargas atmosféricas à estrutura). 
PB (21) 

PC - Probabilidade de falha de sistemas internos 

(descargas atmosféricas à estrutura). 
PC = PSPD . CLD (22) 

PM - Probabilidade de falha de sistemas internos 

(descargas atmosféricas perto da linha conectada). 
PM = PSPD . PMS (23) 

PU - Probabilidade de ferimentos de seres vivos 

por choque elétrico (descargas atmosféricas perto 

da linha conectada). 

PU = PTU . PEB . PLD . CLD (24) 

PV - Probabilidade de danos físicos à estrutura 

(descargas atmosféricas perto da linha conectada). 
PV = PEB . PLD . CLD (25) 

PW - Probabilidade de falha de sistemas internos 

(descargas atmosféricas na linha conectada). 
PW = PSPD . PLD . CLD (26) 

PZ - Probabilidade de falha de sistemas internos 

(descargas atmosféricas perto da linha conectada). 
PZ = PSPD . PLI . CLI (27) 

a Detalhes a respeito dos parâmetros PTA, PB, PSPD, PMS, PTU, PEB, PLD e PLI estão presentes no item 2.2.4.2.1. 
b CLD e CLI são fatores que dependem das condições da blindagem, aterramento, e isolamento da linha, na qual 

o sistema interno está conectado. Tais fatores podem ser consultados no quadro 13 do Anexo A. 

 

Fonte: Adaptado ABNT NBR 5419-2:2015 

 

 

2.2.4.2.1. Valores de probabilidades de danos 

 

 

PTA é a probabilidade de reduzir PA, dependendo das medidas de proteção contra 

tensões de toque e passo. O quadro 5 do Anexo A lista algumas das medidas de proteção 

adicionais, relacionando-as com os respectivos valores numéricos estabelecidos pela norma. 

Um SPDA é adequado como medida de proteção para reduzir PB. Os valores de 

probabilidade PB, de danos físicos por uma descarga atmosférica em uma estrutura, em função 
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do NP contra descargas atmosféricas (NP), são obtidos no quadro 6 do Anexo A. 

PSPD depende do sistema coordenado de DPS, conforme a ABNT NBR 5419-4:2015, 

e do NP contra descargas atmosféricas, para o qual os DPS foram projetados. Valores de PSPD 

são fornecidos no quadro 7 do Anexo A. 

Medidas de proteção adequadas para reduzir a probabilidade PM são a implantação de 

um SPDA em malha, blindagens com malha, precauções de roteamento, tensão suportável 

aumentada, interfaces isolantes, e sistemas coordenados de DPS.  

PMS é uma probabilidade que depende das características da blindagem e dos circuitos 

internos da estrutura, e pode ser obtido pela equação 28, apresentada abaixo: 

 PMS = (KS1 + KS2 + KS3 + KS4)
2 (28) 

sendo, 

KS1 é um fator que depende da eficiência da blindagem por malha da estrutura, SPDA, 

ou qualquer outra blindagem, calculado a partir da equação 29. 

 KS1 = 0,12 . wm1 (29) 

KS2 é um fator que considera a eficiência da blindagem por malha de blindagem interna 

a estrutura, e pode ser obtido a partir da equação 30.  

 KS2 = 0,12 . wm2 (30) 

Sendo, 

wm1 e wm2 são as larguras da blindagem em forma em malha, em milímetros (mm), 

dos condutores de descidas do tipo malha, ou do espaçamento metálicos entre as colunas 

metálicas da estrutura, ou o espaçamento entre as estruturas de concreto armado atuando como 

componente natural do SPDA. Para blindagens metálicas e contínuas com espessura igual ou 

superior a 0,1 mm, KS1 e KS2 são iguais a 0,0001. 

KS3 é um fator que leva em consideração as características dos circuitos internos da 

estrutura, obtido no quadro 8 do Anexo A. 

KS4 é um fator que considera a tensão suportável de impulso do sistema protegido, e é 

calculado a partir da equação 31: 

 KS4 = 1 / UW (31) 
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sendo Uw a tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido, expressa 

em quilovolts (kV). 

 

PTU é a probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha, que adentre a uma 

edificação, causar choque a seres vivos devido a tensões de toque perigosas, considerando-se 

as medidas de proteção contra tensão de toque instaladas ou não. 

PEB é a probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha que adentre a uma 

edificação causar choque e tensões de toque perigosas a seres vivos, considerando-se o NP para 

qual os DPS foram projetados. 

PLD é a probabilidade de falha nos sistemas internos devido a uma descarga 

atmosférica incidente em uma linha que adentra a uma edificação de interesse, dependendo das 

características da linha. 

PLI é uma probabilidade que depende do tipo da linha que adentra na estrutura a ser 

protegida, e da tensão suportável dos equipamentos. 

Os possíveis valores adotados para PTU, PEB, PLD E PLI estão presentes nos quadros 9, 

10, 11 e 12, respectivamente, no Anexo A deste trabalho. 

 

 

2.2.4.3. Análise de quantidade de perda LX 

 

 

Segundo a ABNT NBR 5419-2:2015, a perda LX refere-se à quantidade relativa média 

de um tipo particular de dano para um evento perigoso, causado por uma descarga atmosférica, 

considerando a sua extensão e os efeitos. 

O valor de perda LX varia com o tipo de perda considerada: 

a) L1 (perda de vida humana, incluindo ferimento permanente): o número de pessoas em perigo 

(vítimas); 

b) L2 (perda de serviço público): o número de usuários não servidos; 

c) L3 (perda de patrimônio cultural): o valor econômico em perigo da estrutura e conteúdo; 

d) L4 (perda de valores econômicos): o valor econômico em perigo de animais, a estrutura 

(incluindo suas atividades), conteúdo e sistemas internos. 

A perda consequente LX é afetada pelo uso para o qual a estrutura foi projetada, a 

frequência das pessoas, o tipo de serviço fornecido ao público, o valor dos bens afetados pelos 

danos, e as medidas providenciadas para limitar a quantidade de perdas. 

LA, LB e LC são perdas ocasionadas pela fonte de dano S1 (descargas atmosféricas à 



33 

 

 

 

estrutura), relacionadas aos ferimentos a seres vivos por choque elétrico, a danos físicos, e à 

falha dos sistemas internos, respectivamente. 

LM é a perda relacionada à falha de sistemas internos (descargas atmosféricas perto da 

estrutura – fonte de dano S2). 

LU, LV e LW são perdas ocasionadas pela fonte de dano S3 (descargas atmosféricas na 

linha), relacionadas a ferimentos a seres vivos por choque elétrico, a danos físicos, e à falha dos 

sistemas internos, respectivamente. 

LZ é a perda relacionada à falha de sistemas internos (descargas atmosféricas perto da 

linha – fonte de dano S4). 

Para cada tipo de perda, a NBR 5419 estabelece um equacionamento que considera os 

tipos de danos envolvidos, conforme apresentado no quadro 5. 

Quadro 5 - Equações para a análise de quantidade de perda LX 

Tipo de 

perda 

Tipo de 

dano 
Equações a,b 

Nº da 

equação 

L1 

D1 LA = LU = rt . LT . nZ / nt . tz/8 760 (32) 

D2 LB = LV = rp . rf . hz . LF . nZ / nt . tz / 8 760 (33) 

D3 LC = LM = LW = LZ = LO . nZ / nt . tz / 8 760 (34) 

L2 
D2 LB = LV = rp . rf . LF . nz/nt (35) 

D3 LC = LM = LW = LZ = LO . nz/nt (36) 

L3 D2 LB = LV = rp . rf . LF . cz / ct (37) 

L4 

D1 LA = LU = rt . LT . ca / ct (38) 

D2 LB = LV = rp . rf . LF . (ca + cb + cc + cs) / ct (39) 

D3 LC = LM = LW = LZ = LO . cs / ct (40) 

a Os valores de LT, LF e LO variam conforme o tipo de perda associado no gerenciamento de risco. A relação 

entre o tipo de perdas, danos, valor da perda típica com o tipo de estrutura considerada, está presente no quadro 

14 do Anexo A. 
b Os possíveis valores adotados para rt, rp, rf e hz estão presentes nos quadros 15, 16, 17 e 18, respectivamente, 

no Anexo A. 

 

Fonte: Adaptado ABNT NBR 5419-2:2015 

 

Detalhes a respeito dos fatores vistos no quadro 5 anterior são apresentados a seguir: 

- LT é o número típico médio de vítimas feridas por choque elétrico devido a um evento 

perigoso; LF é o número típico médio de vítimas por dano físico devido a um evento perigoso, 

e LO é o número típico médio de vítimas por falha no sistema interno devido a um evento 
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perigoso; 

- O fator de redução da perda, rt, é dependente do tipo de solo ou piso que se encontra 

a estrutura; 

- rp é um fator de redução da perda devido a danos físicos dependendo das providências 

tomadas para o risco de explosão na estrutura; 

- rf é um fator de redução da perda devido a danos físicos dependendo do risco de 

incêndio ou explosão da estrutura; 

- hz é um fator de aumento da perda de vida humana devido a danos físicos quando 

tiver algum perigo especial presente; 

O número de possíveis pessoas em perigo (vítimas ou usuários não servidos) - nZ, o 

número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado – nt, e o tempo tZ, em horas por ano, 

que pessoas estão presentes em um local perigoso são algumas informações relevantes na 

análise dos riscos. 

Informações de custos são importantes para avaliação das perdas de valor econômico 

e valor de patrimônio cultural. Tais informações são: 

a) cZ é o valor do patrimônio cultural em uma zona, em espécie; 

b) ct é o valor total da estrutura, em espécie; 

c) ca é o valor dos animais em uma zona, em espécie; 

d) cb é o valor do edifício relevante a zona, em espécie; 

e) cc é o valor do conteúdo em uma zona, em espécie; 

f) cs é o valor dos sistemas internos (incluindo suas atividades) em uma zona, em espécie. 

 

 

2.2.5. Composição das componentes de risco 

 

 

O cálculo dos riscos R1, R2, R3 e R4 é estabelecido através da soma de riscos associados 

às fontes de danos, ou pontos de impacto da descarga atmosférica (Oliveira, 2017). 

As componentes de risco a serem consideradas para cada tipo de perda na estrutura 

são listadas a seguir: 

a) R1: risco de perda de vida humana, calculado pela equação 41; 

 R1 = RA1 + RB1 + RC1 
1 + RM1 

1 + RU1 + RV1 + RW1 
1 + RZ1 

1 (41) 

1 somente para estruturas com risco de explosão e para hospitais com equipamentos elétricos 

para salvar vidas, ou outras estruturas, quando a falha dos sistemas internos imediatamente 
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possa por em perigo a vida humana; 

b) R2: Risco de perdas de serviço ao público, calculado pela equação 42. 

 R2 = RB2 + RC2 + RM2 + RV2 + RW2 + RZ2 (42) 

c) R3: risco de perdas de patrimônio cultural, calculado pela equação 43; 

 R3 = RB3 + RV3 (43) 

d) R2: risco de perdas de valor econômico, calculado pela equação 44; 

 R4 = RA4 
2 + RB4 + RC4 + RM4 + RU4 

2 + RV4 + RW4 + RZ4 (44) 

2 somente para propriedades onde animais possam ser perdidos. 

 

 

2.2.6. Avaliação geral do risco 

 

 

A necessidade de um objeto ser protegido contra descargas atmosféricas deve ser 

avaliada de modo a reduzir as perdas de valor social L1, L2 e L3. 

A proteção contra descargas atmosféricas é necessária se o risco R (R1 a R3) for maior 

que o risco tolerado RT. Neste caso, devem ser adotadas medidas de proteção de modo a reduzir 

o risco R (R1 a R3) ao nível tolerável RT. 

Se puder aparecer mais de um tipo de perda, a condição R ≤ RT deve ser satisfeita para 

cada tipo de perda. A ANBT NBR 5419-2:2015 assume valores típicos para RT conforme o 

quadro 6, apresentado abaixo. 

Quadro 6 - Valores típicos de risco tolerável RT 

 

 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015 

 

 

 

 

 

 

Tipo de perda RT 

L1  Perda de vida humana ou ferimentos permanentes 10–5 

L2  Perda de serviço ao público 10–3 

L3  Perda de patrimônio cultural 10–4 
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2.2.7. Divisão da estrutura em zonas ZS 

 

 

Em uma análise de risco, a divisão por zonas ou não é a primeira tarefa a ser realizada 

pelo especialista. Para isto, o especialista deve inspecionar a estrutura e/ou conversar com o 

proprietário da mesma para conhecer bem as diversas áreas da estrutura, e o tipo de ocupação 

e utilização de cada uma destas áreas (SUETA, 2016). 

Caso a estrutura seja dividida em zonas, cada uma delas deve possuir características 

homogêneas. Entretanto, a estrutura pode ser, ou pode assumir ser, uma zona única. 

No caso de considerar somente uma zona ZS fictícia da estrutura completa, o risco R é 

a soma dos componentes de risco RX desta zona. Para avaliar cada componente de risco devido 

a uma descarga atmosférica na linha ou próxima dela, esta pode ser dividida em seções SL, 

definidas pelo tipo da linha (aérea ou enterrada), por fatores que afetam a área de exposição 

equivalente (CD, CE, CT), e outras características construtivas da linha. No entanto, a linha pode 

ser, ou assumir ser, uma seção única. Definir a estrutura com uma zona única pode levar a 

medidas de proteção caras, porque cada medida deve ser estendida à estrutura completa   

(ABNT 5419-2:2015). 

 

 

2.2.8. Procedimento básico do gerenciamento de risco 

 

 

A norma ABNT NBR 5419:2015 estabelece alguns passos para a análise do 

gerenciamento de risco; são eles: 

a) identificação da estrutura a ser protegida e suas características; 

b) identificação de todos os tipos de perdas na estrutura e os correspondentes riscos relevantes 

R (R1 a R4); 

c) avaliação do risco R para cada tipo de perda L1 a L4; 

d) avaliação da necessidade de proteção, por meio da comparação dos riscos R1, R2 e R3 com 

os riscos toleráveis RT; 

A norma estabelece que a proteção deve, além de atender a própria estrutura, abranger 

as instalações, o conteúdo da mesma, as pessoas na estrutura ou nas zonas até três metros fora, 

e o meio ambiente afetado por danos na estrutura. A proteção não inclui as linhas conectadas 

fora da estrutura. 

No caso em que o risco não possa ser reduzido a um nível tolerável, o proprietário 

deve ser informado, e o mais alto NP deve ser providenciado para a instalação. 
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O NP passou a ser um dado de entrada no gerenciamento de risco, isto é, o projetista 

pode adotar o NP IV (o mais baixo dos quatro níveis), e, através dos cálculos, verificar se tal 

nível é adequado para a estrutura de interesse. Caso contrário, os níveis seguintes devem ser 

considerados até que o risco calculado seja inferior ao risco tolerável. 

O procedimento para avaliar a necessidade de proteção está apresentado na figura 5. 

Figura 5 - Procedimento para decisão da necessidade de proteção e para selecionar as medidas de proteção 

 

Fonte: Adaptada ABNT NBR 5419-2:2015. 
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Características da estrutura e de possíveis medidas de proteção que influenciam as 

componentes de risco são dados no quadro 7 abaixo. 

 

Quadro 7 – Fatores que influenciam as componentes de risco 

 Características da estrutura ou dos sistemas 

internos (medidas de proteção) 
RA RB RC RM RU RV RW RZ 

Área de exposição equivalente X X X X X X X X 

Resistividade da superfície do solo X               

Resistividade do piso X       X       

Restrições físicas, isolamento, avisos visíveis, 

equipotencialização do solo 
X       X       

SPDA X X X Xa Xb Xb     

Ligação ao DPS X X     X X     

Interfaces isolantes     Xc Xc X X X X 

Sistema coordenado de DPS     X X     X X 

Blindagem espacial     X X         

Blindagem de linhas externas         X X X X 

Blindagem de linhas internas     X X         

Precauções de roteamento     X X         

Sistema de equipotencialização     X           

Precauções contra incêndios   X       X     

Sensores de fogo   X       X     

Perigos especiais   X       X     

Tensão suportável de impulso     X X X X X X 

 a Somente para SPDA tipo malha externa. 

 b Devido a ligações equipotenciais. 

 c Somente se eles pertencem ao equipamento. 

 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 
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2.3. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 

A ABNT NBR 5419-3:2015, intitulada “Danos físicos a estruturas e perigos a vida”, 

é a parte da norma que apresenta dados sobre a classe de proteção e informações técnicas 

relativas ao projeto de um SPDA, como distância entre os condutores de descida, seção dos 

condutores, etc. 

As características de um SPDA são determinadas pelas características da estrutura a 

ser protegida, e pelo NP considerado pelas descargas atmosféricas. O quadro 8 a seguir 

relaciona os níveis de proteção com suas respectivas classes de SPDA. 

 

Quadro 8 – Níveis de proteção e suas respectivas classes de SPDA 

Nível de proteção Classe do SPDA 

I I 

II II 

III III 

IV IV 

Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015 

 

A classe do SPDA requerido deve ser selecionada com base em uma avaliação de risco, 

anteriormente apresentada no item 2.2. 

 

 

2.3.1. Sistemas externo de proteção contra descargas atmosféricas 

 

 

O SPDA externo é projetado para interceptar descargas atmosféricas diretas à 

estrutura, e conduzir a corrente da descarga do ponto de impacto à terra, sem causar danos 

térmicos, mecânicos, ou centelhamentos perigosos que possam iniciar incêndios  ou explosões. 

O SPDA é composto por subsistemas que são descritos nos itens 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.1.3 a 

seguir: 
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2.3.1.1. Subsistema de captação 

 

 

Para Mamede Filho (2013, p. 492), um sistema de captores é o conjunto de elementos 

condutores expostos, normalmente localizados na parte mais elevada da edificação, 

responsáveis pelo contato direto com as descargas atmosféricas.  

Os captores não naturais são elementos condutores expostos instalados sobre a 

cobertura, e na lateral superior das edificações, com a finalidade de estabelecer contato direto 

com as descargas atmosféricas, como condutores do tipo nu em forma de malha, e os captores 

do tipo Franklin. 

A ABNT NBR 5419-3:2015 afirma que, a probabilidade da corrente de descarga 

atmosférica penetrar na estrutura é consideravelmente limitada, pela presença de um subsistema 

de captação apropriadamente instalado. Foram definidos quatro métodos aceitáveis na 

determinação da posição do subsistema de captação. São eles: 

a) método do ângulo de proteção (Método de Franklin); 

b) método da esfera rolante (Método Eletrogeométrico); 

c) método das malhas (Método de Faraday); 

d) método híbrido (Métodos de Faraday e Franklin). 

Cada um dos métodos possui diferentes parâmetros relacionados às diferentes classes 

do SPDA, que são previamente definidos na etapa de gerenciamento de risco. Os valores para 

raio da esfera rolante, e tamanho da malha para cada classe, são dados no quadro 9 a seguir, 

enquanto os valores para ângulo de proteção podem ser consultados na figura 6 da página 41. 

 

Quadro 9 – Fatores que influenciam as componentes de risco 

 Método de proteção 

Classe do SPDA Raio da esfera rolante (m) 
Máximo afastamento dos 

condutores da malha (m) 

I 20 5 x 5 

II 30 10 x 10 

III 45 15 x 15 

IV 60 20 x 20 

Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015 
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Figura 6 – Ângulo de proteção correspondente às classes do SPDA 

 

Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015. 

 

Um SPDA não isolado é um SPDA com subsistema de captação e descida 

posicionados de forma que a corrente da descarga atmosférica esteja em contato com a estrutura 

a ser protegida. A norma define alguns critérios para instalação de um SPDA não isolado, 

conforme mostram os itens a seguir: 

• se a cobertura é feita por material não combustível, os condutores do subsistema de 

captação podem ser posicionados na superfície da cobertura; 

• se a cobertura for feita por material prontamente combustível, cuidados especiais devem 

ser tomados em relação à distância entre os condutores do subsistema de captação e o material; 

para coberturas de sapé ou palha, onde não sejam utilizadas barras de aço para sustentação do 

material, uma distância não inferior a 0,15 m é adequada; para outros materiais combustíveis, 

0,10 m; 

• partes facilmente combustíveis da estrutura a ser protegida não podem permanecer em 

contato direto com os componentes de um SPDA externo, e não podem ficar abaixo de qualquer 

componente metálico que possa derreter ao ser atingido pela descarga atmosférica. Devem ser 

considerados componentes menos combustíveis como folhas de madeira. 

Além disso, ressalta-se o cuidado caso haja a possibilidade de água se acumular em 

uma cobertura plana, pois, nesse caso, deve-se instalar o subsistema de captação acima do 

provável nível máximo da água. 

 



42 

 

 

 

2.3.1.1.1. Captores naturais 

 

 

Captores naturais são constituídos de elementos condutores expostos, normalmente, 

partes integrantes da edificação que se quer proteger. São exemplos de captores naturais as 

coberturas metálicas das estruturas, mastros, ou quaisquer elementos condutores expostos 

acima das coberturas, tubos e tanques metálicos, etc. (MAMEDE FILHO, 2013). 

A ABNT 5419-3:2015 considera que as seguintes partes de uma estrutura podem ser 

consideradas como captores naturais: 

a) chapas metálicas cobrindo a estrutura a ser protegida, desde que: 

• a continuidade elétrica entre as diversas partes seja feita de forma duradoura, como por 

exemplo, solda forte, caldeamento, frisamento, costurado, aparufasado, ou conectado com 

parafuso ou porca; 

• a espessura da chapa metálica não seja menor que o valor t’ fornecido no quadro 10, se não 

for importante que se previna a perfuração da chapa, ou, se não for importante, considerar a 

ignição de qualquer material inflamável abaixo da cobertura; 

• a espessura da folha metálica não seja menor que o valor t fornecido no quadro 10, se for 

necessário precauções contra perfuração ou considerar os problemas com pontos quentes; 

• elas não sejam revestidas com material isolante; 

 

Quadro 10 – Espessura das chapas metálicas ou tubulações metálicas 

Classe do SPDA Material 
Espessura a  

t (mm) 

Espessura b 

t' (mm) 

I a IV 

Chumbo - 2,0 

Aço (inoxidável, 

galvanizável e quente) 
4 0,5 

Titânio 4 0,5 

Cobre 5 0,5 

Alumínio 7 0,65 

Zinco - 0,7 

a t previne perfuração, pontos quentes ou ignição. 

b t' somente para chapas metálicas, se não for importante prevenir a perfuração, pontos   quentes ou problemas 

com ignição. 

Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015 
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b) componentes metálicos da construção da cobertura (treliças, ganchos de ancoragem, 

armadura de aço da estrutura etc.), abaixo de cobertura não metálica, desde que esta possa ser 

excluída do volume de proteção; 

c) partes metálicas, como as ornamentações, grades, tubulações, coberturas de parapeitos etc., 

que estejam instaladas de forma permanente, ou seja, que sua retirada desconfigura a 

característica da estrutura, e que tenham seções transversais não inferiores às especificadas para 

componentes captores; 

d) tubulações metálicas e tanques na cobertura, desde que eles sejam construídos de material 

com espessuras e seções transversais de acordo com o quadro 11; 
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Quadro 11 – Material, configuração e área de seção mínima de condutores de captação e descida 

Material Configuração 

Área de 

seção 

mínima 

(mm²) 

Comentários d 

Cobre 

Fita maciça 35 Espessura 1,75 mm 

Arredondado maciço 
d 

35 Diâmetro 6 mm 

Encordoado 35 
Diâmetro de cada fio da cordoalha 2,5 

mm 

Arredondado maciço 
b 

200 Diâmetro 16 mm 

Alumínio 

Fita maciça 70 Espessura 3 mm 

Arredondado maciço 
d 

70 Diâmetro 9,5 mm 

Encordoado 70 
Diâmetro de cada fio da cordoalha 3,5 

mm 

Arredondado maciço 
b 

200 Diâmetro 16 mm 

Aço cobreado 

IACS 30% e 

Arredondado maciço 50 Diâmetro 8 mm 

Encordoado 50 Diâmetro de cada fio da cordoalha 3 mm 

Alumínio 

cobreado IACS 

64% 

Arredondado maciço 50 Diâmetro 8 mm 

Encordoado 70 
Diâmetro de cada fio da cordoalha 3,6 

mm 

Aço 

galvanizado 

 a quente a 

Fita maciça 50 Espessura mínima 2,5 mm 

Arredondado maciço 
d 

50 Diâmetro 8 mm 

Encordoado 50 
Diâmetro de cada fio da cordoalha 1,7 

mm 

Arredondado maciço 
b 

200 Diâmetro 16 mm 

Aço inoxidável 
c 

Fita maciça 50 Espessura 2 mm 

Arredondado maciço 
d 

50 Diâmetro 8 mm 

Encordoado 70 
Diâmetro de cada fio da cordoalha 1,7 

mm 

Arredondado maciço 
b 

200 Diâmetro 16 mm 

a O recobrimento a quente (fogo) deve ser conforme ABNT NBR 6232. 
b Aplicável somente a minicaptores. Para aplicações onde esforços mecânicos, por exemplo, força do vento, não 

forem críticos, é permitida a utilização de elementos com diâmetro mínimo de 10 mm e comprimento máximo 

de 1 m. 
c Composição mínima de AISI 304 ou composto por: cromo 16%, níquel 8%, carbono 0,07%. 
d Espessura, comprimento e diâmetro indicados no quadro refere-se aos valores mínimos, sendo admitida uma 

tolerância de 5%, exceto para o diâmetro de fios das cordoalhas cuja tolerância é de 2%. 
e A cordoalha cobreada deve ter uma condutividade mínima de 30% IACS. 

Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015 
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e) tubulações metálicas e tanques contendo misturas explosivas ou prontamente 

combustíveis, desde que elas sejam construídas de material com espessura não inferior aos 

valores apropriados de t fornecidos no quadro 10 (página 43), e que a elevação de temperatura 

da superfície interna no ponto de impacto não constitua alto grau de risco. 

 

2.3.1.1.2. Captores não naturais 

 

 

Mamede Filho (2013, p. 495) diz que estruturas protegidas por captores não naturais 

são aquelas que utilizam elementos condutores específicos na função de captação dos raios, 

desde que esses suportem os efeitos térmicos e eletrodinâmicos resultantes das correntes das 

descargas atmosféricas. 

 

 

 Método do ângulo de proteção – Franklin 

 

 

Para Creder (2014, p. 257) o método de Franklin é um caso particular do método 

eletrogeométrico, em que o segmento de círculo é aproximado por um segmento de reta, 

tangente ao círculo na altura do captor. 

Um exemplo de captor do tipo Franklin é representado pela figura 7: 

 

Figura 7 – Modelo real de captor tipo Franklin 

 
 

Fonte: Raycon – Sistemas de para-raios 
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Segundo a ABNT NBR 5419-3:2015, o volume de proteção por um mastro é definido 

pela forma de um cone circular cujo vértice está posicionado no eixo do mastro. A posição do 

subsistema de captação é considerada adequada se a estrutura a ser protegida estiver situada 

totalmente dentro do volume de proteção provido pelo subsistema de captação. 

A figura 8 a seguir ilustra como é representado o volume de proteção quando há um 

mastro na captação: 

 

Figura 8 – Representação do cone de proteção gerado a partir do captor Franklin 

 

Legenda: 

A topo do captor 

B plano de referência 

OC raio da base do cone de proteção 

h1 altura de um mastro acima do plano de referência 

α ângulo de proteção conforme figura 6 (página 41) 

 

Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015 

 

Caso haja alturas diferentes, conforme mostra a figura a seguir, os ângulos de proteção 

devem ser equivalentes à suas respectivas alturas, conforme mostra a figura 9 a seguir: 
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Figura 9 – Volume de proteção provido por um captor Franklin para duas alturas diferentes 

 

Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015. 

 

No caso da figura 9, α1 corresponde à altura h1 do mastro (altura acima da superfície 

da cobertura da estrutura a ser protegida), enquanto α2 corresponde à altura h2 que equivale a 

soma de h1 com a altura da estrutura H.  

O ângulo de proteção α mostrado nas figuras anteriores é definido a partir da figura 6, 

tendo a classe do SPDA previamente estabelecida na etapa de gerenciamento de risco. 

 

 

 Método da esfera rolante – Eletrogeométrico 

 

 

O método eletrogeométrico se baseia na delimitação do volume de proteção dos 

captores de um SPDA. Podem-se utilizar hastes, cabos ou mesmo uma combinação de ambos 

(MAMEDE FILHO, 2013). 

É um método que delimita o volume de proteção oferecido por captores de um SPDA, 

independentemente da posição ser vertical (hastes), horizontal (cabos) ou mista. O método 

consiste em fazer rodar uma esfera fictícia (com raio que varia de acordo com a classe de 

proteção selecionada) sobre a edificação a ser protegida.  

Para Creder (2014, p. 256), o objetivo do método é que a esfera role por toda a área de 

uma instalação protegida, e nunca toque qualquer parte que não seja elemento captor. Partes da 

edificação eventualmente tocadas pela esfera poderão ser consideradas falhas de blindagem, e 

serão, portanto, pontos susceptíveis a serem atingidos por uma descarga atmosférica direta. 

 A figura 10 ilustra a esfera tocando apenas os elementos captores do SPDA instalado: 
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Figura 10 – Subsistema de captação pelo método da esfera rolante 

 

Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015. 

 

O raio da esfera deve ser consultado e determinado de acordo com a classe de proteção 

selecionada conforme mostra o quadro 9 (página 40). 

 

 

 Método das malhas – Faraday 

 

 

O método de captação do tipo Gaiola de Faraday consiste em instalar um sistema de 

captores formado por condutores horizontais interligados em forma de malha, formando uma 

rede modular de condutores, envolvendo todos os lados do volume a proteger. Graças a essa 

disposição, temos um campo elétrico nulo em seu interior, pois as cargas se distribuem de forma 

homogênea na parte mais externa da superfície condutora. 

A ABNT NBR 5419-3:2015 afirma que uma malha de condutores pode ser 

considerada um bom método de captação, desde que cumpram os seguintes requisitos: 

a) condutores devem ser instalados: 

- na periferia da cobertura da estrutura; 

- nas saliências da cobertura da estrutura; 
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- nas cumeeiras dos telhados, se o declive deste exceder 1/10 (um de desnível por dez de 

comprimento); 

b) as dimensões de malha não podem ser maiores que os valores encontrados no quadro 9 

(página 40); 

c) o conjunto de condutores do subsistema de captação deve ser construído de tal modo que 

a corrente elétrica da descarga atmosférica sempre encontre pelo menos duas rotas condutoras 

distintas para o subsistema de aterramento; 

d) nenhuma instalação metálica que, por suas características não possa assumir a condição de 

elemento captor, ultrapasse para fora o volume protegido pela malha do subsistema de captação; 

e) os condutores da malha devem seguir o caminho mais curto e retilíneo possível. 

 

 

 Método híbrido – Faraday e Franklin 

 

 

Para Visacro Filho (2005, p.242), o método híbrido combina duas formas de captação: 

ângulo de proteção e malha. A mescla entre os métodos se completa porque, em muitos casos, 

a estrutura a ser protegida apresentam corpos elevados, como caixas d’águas, pequenas 

edificações e antenas, impossibilitando que o método das malhas seja eficaz por si só. Portanto, 

complementa-se a proteção provida pela gaiola de Faraday com captores do tipo Franklin, 

instalados aos cabos de proteção de borda e todas as descidas disponíveis. 

A figura 11 ilustra a instalação de um subsistema de captação híbrido, juntamente com 

os subsistemas de descida e aterramento: 

 

Figura 11 – Subsistema de captação pelo método híbrido 

 

Fonte: VISACRO FILHO (2005) 
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2.3.1.2. Subsistema de descida 

 

 

Para Creder (2014, p. 258), os condutores do subsistema de descida devem ser 

múltiplos, de modo a reduzir a impedância entre os elementos captores e a malha de 

aterramento, para distribuir a corrente de descarga por múltiplos condutores, de modo que o 

sistema não seja prejudicado, caso algum condutor de descida se rompa. 

 

 

2.3.1.2.1. Descida com componentes não naturais 

 

 

A ABNT NBR 5419-3:2015 exige que os condutores de descida sejam arranjados de 

forma que existam diversos caminhos paralelos para a corrente elétrica, seja de menor 

comprimento possível, e que a equipotencialização com as partes condutoras da estrutura seja 

feita corretamente. 

As distâncias de segurança entre os condutores de descida são dadas no quadro 12 a 

seguir: 

 

Quadro 12 – Valores típicos de distância entre os condutores de descida 

Classe do SPDA Distâncias (m) 

I 10 

II 10 

III 15 

IV 20 

NOTA: É aceitável que o espaçamento dos condutores de descidas tenha no máximo 20% além dos valores 

apresentados. 

Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015. 

 

O número de condutores de descida pode ser calculado a partir da equação a seguir: 

𝑁 =  
𝑃

𝐷
 (45) 

onde: 

N é o número de condutores de descida; 

P é o perímetro da estrutura a ser protegida; 

D é a distância entre as descidas conforme quadro 12. 
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A norma estabelece que o número de condutores de descida não pode ser inferior a 

dois, mesmo que o valor calculado na equação (45) resulte em valor inferior. Ressalta-se 

também que um condutor de descida deve ser instalado em cada canto saliente da estrutura, 

além dos condutores impostos pela distância de segurança. 

Os condutores de descida de um SPDA não isolado, podem ser instalados como a 

seguir: 

a) se a parede é feita de material não combustível, os condutores de descida podem ser 

posicionados na superfície ou dentro da parede; 

b) se a parede for feita de material combustível, os condutores de descida podem ser 

posicionados na superfície da parede, desde que a elevação de temperatura devido à passagem 

da corrente da descarga atmosférica neste não seja perigosa para o material da parede; 

c) se a parede for feita de material prontamente combustível, e a elevação da temperatura dos 

condutores de descida for perigosa, os condutores de descida devem ser instalados de forma a 

ficarem distantes da parede, pelo menos 0,1 m. Os suportes de montagem podem estar em 

contato com a parede. 

Quando a distância entre o condutor de descida e um material prontamente 

combustível não puder ser assegurada, a seção nominal do condutor de aço galvanizado não 

pode ser inferior a 100 mm². Pode ser utilizado outro condutor com seção nominal que 

proporcione equivalência térmica. 

A norma exige uma conexão de ensaio nas junções entre cabos de descida e eletrodos 

de aterramento, fixada em cada condutor de descida, exceto no caso de condutores de descidas 

naturais combinados com os eletrodos de aterramento naturais. O elemento de conexão deve 

ser facilmente aberto com o auxílio de uma ferramenta, apesar de permanecer fechado em 

condições normais e não manter contato com o solo. 

Os materiais que podem ser utilizados como condutores de descida podem ser 

consultados no quadro 11 (página 44). 

 

 

2.3.1.2.2. Descida com componentes naturais 

 

 

A norma define que as seguintes partes de uma estrutura podem ser consideradas como 

condutores naturais de descida: 

a) as instalações metálicas, desde que: 
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• a continuidade elétrica entre as várias partes seja feita de forma durável, de forma que 

elementos captores e condutores de descida estejam firmemente fixados, para que forças 

eletrodinâmicas ou mecânicas acidentais não causem afrouxamento ou quebra dos condutores. 

Portanto, neste caso, a fixação dos condutores deve possuir a distância máxima conforme 

quadro 13 abaixo: 

Quadro 13 – Distância máxima de fixação de condutores de um SPDA 

Descrição Distâncias (m) 

Condutores flexíveis na horizontal 1,0 

Condutores flexíveis na vertical ou inclinado 1,5 

Condutores rígidos na horizontal 1,0 

Condutores rígidos na vertical ou inclinado 1,5 

Fonte: Adaptado ABNT NBR 5419-3:2015. 

 

• suas dimensões sejam no mínimo iguais ao especificado no quadro 11 da página 44; 

b) as armaduras das estruturas de concreto armado eletricamente contínuas; 

c) o vigamento de aço interconectado da estrutura; 

d) elementos da fachada, perfis e subconstruções metálicas das fachadas, desde que: 

• suas dimensões estejam conforme aos requisitos para condutores de descidas e que, para 

folhas metálicas ou tubulações metálicas, as espessuras não sejam inferiores a t’ conforme 

mostra o quadro 10 (página 43); 

• sua continuidade elétrica na direção vertical respeite os valores apresentados no quadro 13 

(página 52). 

 

 

2.3.1.3. Subsistema de aterramento 

 

 

O subsistema de aterramento tem a função de conduzir a corrente elétrica da descarga 

atmosférica para o solo. 

Uma única infraestrutura de aterramento integrada é preferível e adequada para todos 

os propósitos, ou seja, o eletrodo de aterramento deve ser comum. 

A ABNT NBR 5419-3:2015 afirma que, na impossibilidade do aproveitamento das 

armaduras das fundações em sistemas de aterramento, o arranjo a ser utilizado consiste em 

condutor em anel, externo à estrutura a ser protegida, em contato com o solo por pelo menos 
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80% de seu comprimento total, ou elemento condutor interligando as armaduras descontínuas 

da fundação (sapatas). Embora 20% do eletrodo convencional possa não estar em contato direto 

com o solo, a continuidade elétrica do anel deve ser garantida ao longo de todo seu 

comprimento. 

O raio médio Re da área abrangida pelos eletrodos não pode ser inferior ao valor de l1, 

que varia de acordo com as classes do SPDA, conforme mostra a figura 12 a seguir: 

 
Figura 12 – Comprimento mínimo do eletrodo de aterramento de acordo com as classes do SPDA 

 
Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015 

 

Ocasionalmente, o solo pode apresentar resistividades maiores que 3 kΩ.m. Nesse 

caso, deve-se prolongar as curvas por meio das equações: 

 

l1 = 0,03ρ – 10 (para classe I) (46) 

l1 = 0,02ρ – 11 (para classe II) (47) 

Quando o valor requerido de l1 for maior que o valor conveniente de Re, eletrodos 

adicionais horizontais ou verticais devem ser adicionados com comprimentos individuais lr 

(horizontal) e lv (vertical) dados pelas equações: 

lr = l1 – Re (48) 
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lv = (l1 – Re)/2 (49) 

O eletrodo de aterramento em anel deve ser enterrado na profundidade de no mínimo 

0,5 m e ficar posicionado à distância aproximada de 1 m ao redor das paredes externas. 

Os materiais, configurações e dimensões mínimas estabelecidas pela norma para os 

eletrodos de aterramento são apresentados no quadro 14 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

Quadro 14 – Material, configuração e dimensões mínimas de eletrodo de aterramento 

Material Configuração 

Dimensões mínimas f 

Comentários f 
Eletrodo 

cravado 

(diâmetro em 

mm) 

Eletrodo 

não 

cravado 

Cobre 

Encordoado c – 50 mm² 
Diâmetro de cada fio  

cordoalha 3 mm 

Arredondado 

maciço c 
– 50 mm² Diâmetro 8 mm 

Fita maciça c – 50 mm² Espessura 2 mm 

Arredondado 

maciço 
15 – – 

Tubo 20 – Espessura da parede 2 mm 

Aço 

galvanizado 

a quente 

Arredondado 

maciço a,b 
16 

Diâmetro  

10 mm 
– 

Tubo a,b 25 – Espessura da parede 2 mm 

Fita maciça a – 90 mm² Espessura 3 mm 

Encordoado – 70 mm² – 

Aço cobreado 

Arredondado 

maciço d 

Encordoado g 

12,7 70 mm² 
Diâmetro de cada fio  

cordoalha 3,45 mm 

Aço inoxidável e 

Arredondado 

maciço 

Fita maciça 

15 

Diâmetro  

10 mm 

 

100 mm² 

Espessura mínima de 2 mm 

a O recobrimento a quente (fogo) deve ser conforme ABNT NBR 6232. 
b Aplicável somente a minicaptores. Para aplicações onde esforços mecânicos, por exemplo, força do vento, não 

forem críticos, é permitida a utilização de elementos com diâmetro mínimo de 10 mm e comprimento máximo 

de 1 m. 
c Composição mínima de AISI 304 ou composto por: cromo 16%, níquel 8%, carbono 0,07%. 
d Espessura, comprimento e diâmetro indicados no quadro refere-se aos valores mínimos, sendo admitida uma 

tolerância de 5%, exceto para o diâmetro de fios das cordoalhas cuja tolerância é de 2%. 
e Sempre que os condutores desta tabela estiverem em contato direto com o solo devem atender as prescrições 

deste quadro. 
f A cordoalha cobreada deve ter uma condutividade mínima de 30% IACS (International Annealed Copper 

Standard) 
g Esta tabela não se aplica aos materiais utilizados como elementos naturais de um SPDA 

Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015. 
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2.3.2. Sistema interno de proteção contra descargas atmosféricas 

 

 

O SPDA interno deve evitar a ocorrência de centelhamentos perigosos dentro do 

volume de proteção, e da estrutura a ser protegida, devido à corrente da descarga atmosférica 

que flui pelo SPDA externo, ou em outras partes condutivas da estrutura. 

 

 

2.3.2.1. Equipotencialização para fins de proteção contra descargas atmosféricas 

 

 

A equipotencialização pode ser obtida interligando o SPDA com instalações metálicas, 

sistemas internos ou partes condutivas externas, e linhas elétricas conectadas a estrutura. 

Os meios de interligação podem ser: 

a) direto: condutores de ligação, onde a continuidade elétrica não seja garantida pelas ligações 

naturais; 

b) indireto: dispositivos de proteção contra surtos (DPS), onde a conexão direta por meio de 

condutores de ligação não possa ser realizada; 

c) indireto: centelhadores, onde a conexão direta por meio de condutores de ligação não seja 

permitida. 

O barramento de equipotencialização do SPDA deve ser interligado e coordenado com 

outros barramentos de equipotencialização existentes na estrutura. No primeiro nível de 

coordenação, esse barramento deve ser sempre o barramento de equipotencialização principal 

(BEP). 

 

 

2.3.2.1.1. Equipotencialização para instalações metálicas 

 

 

Os valores mínimos da seção reta dos condutores, que interligam os barramentos de 

equipotencialização e de condutores que ligam essas barras ao subsistema de aterramento, são 

apresentados no quadro 15 a seguir: 
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Quadro 15 – Dimensões mínimas dos condutores interligados aos barramentos 

NP do SPDA Modo de Instalação Material 
Área da seção reta 

(mm²) 

I a IV 

Não enterrado 

Cobre 16 

Alumínio 25 

Aço galvanizado a 

fogo 
50 

Enterrado 

Cobre 50 

Alumínio Não aplicável 

Aço galvanizado a 

fogo 
80 

Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015. 

 

Os valores mínimos da seção reta dos condutores que ligam as instalações metálicas 

internas aos barramentos de equipotencialização são apresentados no quadro 16. 

 

Quadro 16 – Dimensões mínimas dos condutores que ligam instalações metálicas aos barramentos 

NP do SPDA Material 
Área da seção reta 

(mm²) 

I a IV 

Cobre 6 

Alumínio 10 

Aço galvanizado a fogo 16 

Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015. 

 

 

2.3.2.2. Isolação elétrica do SPDA externo 

 

 

A ABNT NBR 5419-3:2015 determina uma distância mínima que precisa haver entre 

os subsistemas de captação, ou de condutores de descida e as partes metálicas estruturais, 

instalações metálicas e sistemas internos. Essa distância deve ser superior à distância de 

segurança “S” apresentada na equação a seguir: 
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𝑆 =
𝑘𝑖

𝑘𝑚
 𝑘𝑐. 𝑙 (50) 

sendo: 

ki depende do NP do SPDA, indicado no quadro 17; 

km depende do material isolante, indicado no quadro 18; 

kc depende da corrente de descarga atmosférica pelos condutores de descida, conforme 

mostra quadro 19 (página 59); 

l é o comprimento em metros (m) ao longo do subsistema de captação ou descida, 

desde o ponto onde a distância de segurança deve ser considerada até a 

equipotencialização mais próxima. 

 

Quadro 17 – Valores do coeficiente ki para isolação do SPDA externo 

Classe de proteção do SPDA Ki 

I 0,08 

II 0,06 

III e IV 0,04 

Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015. 

 

Quadro 18 – Valores do coeficiente km para isolação do SPDA externo 

Material Km 

Ar 1 

Concreto, tijolos 0,5 

NOTA: Caso vários materiais isolantes estejam em série, recomenda-se utilizar o menor valor de Km. A 

utilização de outros materiais isolantes está sob consideração. 

Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015. 
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Quadro 19 – Valores do coeficiente kc para isolação do SPDA externo 

Número de descidas 

n 
Kc 

1 (somente SPDA isolado) 1 

2 0,66 

3 ou mais 0,44 

Fonte: ABNT NBR 5419-3:2015. 

 

Não é exigida distância de segurança em estruturas metálicas ou de concreto com 

armadura interligada e eletricamente contínua. 

 

 

2.4. MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 

 

 

Para a proteção dos equipamentos eletrônicos no interior das estruturas atingidas direta 

ou indiretamente por uma descarga atmosférica, a ABNT NBR 5419-4:2015 orienta a utilizar 

uma série de medidas chamadas de Medidas de Proteção contra Surtos (MPS). Essas medidas 

consistem em roteamento de condutores, suas blindagens, e a equipotencialização por meio dos 

Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) daqueles condutores normalmente energizados. 

A proteção gerada por sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, e medidas 

de proteção contra surtos em uma estrutura, é dada por regiões de proteção definidas como 

zonas de proteção contra raios (ZPR). As seguintes ZPR são definidas conforme ABNT NBR 

5419-1:2015. 

a) ZPR 0A: zona onde a ameaça é devido à queda direta e ao campo eletromagnético total da 

descarga atmosférica; os sistemas internos podem estar sujeitos à corrente total ou parcial da 

descarga atmosférica; 

b) ZPR 0B: zona protegida contra queda direta, porém ainda sofre ameaça do campo 

eletromagnético total da descarga atmosférica; os sistemas internos podem estar sujeitos à 

corrente total ou parcial da descarga atmosférica; 

c) ZPR 1: zona onde a corrente de surto é limitada por uma divisão de corrente da descarga 

atmosférica, e pela aplicação de interfaces isolantes e/ou DPS na fronteira; blindagens 

magnéticas podem atenuar o campo eletromagnético gerado pelas descargas atmosféricas; 

d) ZPR 2, ..., n: zona onde a corrente de surto é ainda mais limitada por aplicação de MPS. 
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A tensão e correntes de surtos induzidas, assim como campos eletromagnéticos 

irradiados, tornam-se cada vez menores quanto maior for a ZPR. 

A figura 13 a seguir ilustra a posição das ZPR definidas por MPS: 

 

Figura 13 – Divisão de ambiente em zonas de proteção contra raios 

 

Fonte: Paulino (2016). 

 

A ABNT NBR 5419-4:2015 cita que pode-se utilizar MPS consistindo em blindagens 

espaciais e/ou condutores blindados, combinados com a blindagem dos invólucros dos 

aparelhos quando o objetivo é proteger a estrutura contra efeitos de campos eletromagnéticos 

irradiados diretamente para os próprios equipamentos. Quando o objetivo é proteger os 

equipamentos de surtos conduzidos ou induzidos que são transmitidos para os equipamentos 

através das conexões por cabos, o MPS utilizado é consistido por um sistema coordenado de 

dispositivos de proteção surtos (DPS). 

Pode-se destacar algumas medidas básicas de proteção contra surtos: 

a) aterramento e equipotencialização; 

b) blindagem magnética e roteamento de linhas; 

c) coordenação de DPS. 
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2.4.1. Aterramento e equipotencialização 

 

 

Aterramento e equipotencialização adequados baseiam-se em um sistema combinado 

por um subsistema de aterramento (conforme item 2.3.1.3), que tem a função de dispersar as 

correntes de descarga atmosférica ao solo, e por uma malha de equipotencialização, que 

consiste em conectar todos os elementos metálicos estruturais com os demais sistemas de 

aterramento, minimizando as diferenças de potencial, e reduzindo o campo magnético induzido 

pelas descargas atmosféricas. No entanto, em estruturas já existentes, não é viável adotar 

medidas de equipotencialização da estrutura devido ao alto custo. 

 

 

2.4.2. Blindagem magnética e roteamento de linhas 

 

 

A blindagem magnética e o roteamento de linhas são proteções que reduzem o campo 

magnético e a intensidade dos surtos induzidos. A blindagem magnética é entendida como um 

conjunto de ações de blindagem em linhas internas, externas, ou nas partes condutoras da 

própria estrutura. Porém, tratando-se de adequação, as medidas de blindagem não são viáveis 

técnica e economicamente. 

 

 

2.4.3. Seleção e coordenação de DPS 

 

 

Os dispositivos de proteção contra surtos (DPS), são dispositivos destinados a limitar 

sobretensões e desviar correntes de surtos. Um surto elétrico é uma onda transitória de tensão, 

corrente, ou potência que tem como característica uma elevada taxa de variação por um 

curtíssimo período de tempo.  Ele se propaga ao longo de sistemas elétricos e pode causar sérios 

danos aos aparelhos eletroeletrônicos. A utilização de DPS é a melhor escolha quando o 

objetivo é adequação em uma proteção contra descargas atmosféricas.  

A ABNT 5410/2004, estabelece que todas as edificações dentro do território brasileiro 

que forem alimentadas total ou parcialmente por linha aérea, e se situarem onde há ocorrência 

de trovoadas em mais de 25 dias por ano, devem ser providas de DPS. 

Um DPS pode ser projetado para suportar uma parcela da corrente de descarga 

atmosférica, ou apenas correntes induzidas por descargas atmosféricas. Devido a isso, os DPS 

são divididos em classes, conforme indicado a seguir: 
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a) DPS classe I: normalmente utilizado na entrada das edificações expostas às descargas 

atmosférica diretas. Deve suportar uma corrente de impulso (Iimp) com forma de onda      

10/350 µs. 

b) DPS classe II: normalmente utilizado na entrada de edificações que não estão expostas às 

descargas atmosféricas diretas ou em quadros internos das edificações em geral. Ele é composto 

apenas pela corrente nominal (In) com forma de onda 8/20 µs, e não precisa suportar uma 

corrente de impulso (Iimp). 

c) DPS classe III: normalmente utilizado no interior da edificação, imediatamente a montante 

do equipamento a ser protegido.  

d) DPS classe I / II: Existem DPS que podem ser classificados tanto como classe I quanto como 

classe II, com seus respectivos valores de corrente de impulso e corrente nominal. Eles 

protegem a edificação tanto de parcelas de correntes provenientes de uma descarga atmosférica 

direta na estrutura, quanto de correntes de surto proveniente de uma descarga atmosférica na 

linha que alimenta a estrutura. 

A corrente de impulso (Iimp) é ensaiada com uma forma de onda 10/350 µs, e a 

corrente nominal (In) é ensaiada com uma forma de onda 8/20 µs. A figura 14 ilustra as duas 

formas de onda na mesma escala, tornando fácil visualizar que a corrente de impulso possui 

duração maior. 

Figura 14 – Ondas de corrente para ensaio de DPSs classe I (10/350µs) e II (8/20µs) 

 

Fonte: Paulino (2016) 

 

A ABNT NBR 5410 afirma que a disposição dos DPS deve atender aos seguintes 

critérios: 
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a) quando o objetivo for a proteção contra sobretensões de origem atmosférica transmitidas 

pela linha externa de alimentação, bem como a proteção contra sobretensões de manobra, os 

DPS devem ser instalados junto ao ponto de entrada (ponto onde a linha externa penetra na 

edificação) da linha na edificação, ou no quadro de distribuição principal, localizado o mais 

próximo possível do ponto de entrada; ou 

b)  quando o objetivo for a proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas 

diretas sobre a edificação ou em suas proximidades, os DPS devem ser instalados no ponto de 

entrada da linha na edificação. 

A ABNT NBR 5410:2004 afirma que, excepcionalmente no caso de instalações 

existentes de unidades consumidoras em edificações de uso individual atendidas pela rede 

pública de distribuição em baixa tensão, admite-se que os DPS sejam dispostos junto à caixa 

de medição, desde que a barra PE aí usada para conexão dos DPS seja interligada ao BEP, e 

desde que a caixa de medição não diste mais de 10 m do ponto de entrada na edificação. 

 

 

2.4.3.1. Esquemas de conexão de DPS 

 

 

Ao instalar DPS junto ao ponto de entrada da linha elétrica na edificação, ou no quadro 

de distribuição principal, o mais próximo possível do ponto de entrada, eles podem ser 

instalados conforme mostra a figura 15 a seguir: 
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Figura 15 – Esquemas de conexão de DPS 

 
Fonte: Adaptado ABNT NBR 5410:2004 

 

a) esquema de conexão 1: A linha elétrica de energia que alimenta a edificação não inclui 

neutro. Os DPS devem ser ligados a cada condutor de fase de um lado e a barra PE de outro, 

respeitando as exigências das notas apresentadas na figura 15; 

b) esquema de conexão 2: A linha elétrica de energia que alimenta a edificação inclui neutro, 

e esse será aterrado no BEP da edificação; 

c) esquema de conexão 3: A linha elétrica de energia que alimenta a edificação inclui neutro, 

porém esse não será aterrado ao BEP. Os DPS devem ser ligados a cada condutor fase de um 

lado, e ao BEP ou barra PE do quadro no outro, e ainda é necessário um DPS ligado ao condutor 

neutro de um lado e ao BEP ou barra PE do outro; 

d) esquema de conexão 4: A linha elétrica de energia que alimenta a edificação inclui neutro, 

porém esse não será aterrado ao BEP. Os DPS devem ser ligados a cada condutor fase de um 

lado e ao condutor neutro do outro, e ainda haverá um DPS conectado ao condutor neutro de 

um lado e ao BEP ou barra PE do outro. 

Para proteção de equipamentos sensíveis, pode ser necessária a instalação de DPS 

adicionais, sendo necessário coordená-los, conforme item 2.4.3.3, e que os DPS que fizerem 

parte da instalação fixa e não se encontram instalados em quadros de distribuição (por exemplo, 

incorporados a espelhos com interruptores e/ou tomadas), devem ter sua presença indicada 
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através de etiqueta ou identificador similar, na origem, ou o mais próximo possível da origem 

do circuito ao qual está inserido. Uma nota importante destaca que dependendo da localização 

do DPS, a referência de equipotencialização mais próxima pode ser o BEP, a barra de terra do 

distribuidor geral (DG), BEL, barra PE, ou, ainda, caso o DPS seja instalado junto a algum 

equipamento, o terminal vinculado à massa desse equipamento. 

 

 

2.4.3.2. Requisitos para seleção de DPS 

 

 

A ABNT NBR 5410:2004 destaca que os DPS devem ser selecionados com base no 

mínimo nas seguintes características: tensão de proteção (Up), máxima tensão de operação 

contínua (Uc), corrente nominal de descarga (In) e/ou corrente de impulso (Iimp), e 

suportabilidade ao curto-circuito.  

 

 

2.4.3.2.1. Tensão de proteção – Up 

 

 

A tensão de proteção (Up) deve ser sempre inferior à tensão de impulso suportável 

pelo aparelho (Uw). Quanto menor for a tensão de proteção de um DPS, melhor proteção ele 

oferece aos aparelhos. Sendo assim, o valor de Up pode ser o mais baixo possível, desde que 

não se comprometa a margem de segurança de tensão máxima de operação contínua (Uc) do 

DPS, conforme item 2.4.3.2.2.  

Existem 4 categorias de suportabilidade a tensões de impulso definidas pela          

ABNT NBR 5410:2004. A tensão de proteção máxima do DPS deve ser compatível com a 

categoria II de suportabilidade, que engloba produtos destinados a serem conectados à 

instalação elétrica fixa da edificação, como aparelhos eletrodomésticos, eletroprofissionais e 

ferramentas portáteis. 

O quadro 20 a seguir apresenta os valores de tensão de impulso suportáveis para a 

categoria II: 
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Quadro 20 – Suportabilidade a impulso exigível para a categoria II dos equipamentos da instalação 

Tensão nominal da instalação (V) Tensão de impulso  

suportável (Uw) 

requerida 

(kV) 
Sistemas trifásicos Sistemas monofásicos com neutro 

120/208 

127/220 

115/230 

120/240 

127/254 

1,5 

220/380 

230/400 

277/480 

- 2,5 

400/690 - 4 

Fonte: ABNT NBR 5410:2004. 

 

 

2.4.3.2.2. Máxima tensão de operação contínua – Uc 

 

 

O DPS não deve operar com a tensão nominal de operação de linha onde está instalado. 

Deve ser considerada uma margem de segurança devido às variações de tensão que podem 

ocorrer.  

A tensão máxima de operação contínua do DPS deve ser igual ou superior aos valores 

indicados no quadro 21. Os valores de Uc dependem do esquema de aterramento e dos cabos 

onde o DPS está instalado. 

Quadro 21 – Tensões de operação em relação ao esquema de conexão do DPS 

DPS conectado entre Esquema de aterramento 

Fase Neutro PE PEN TT TN-C TN-S 

IT com  

neutro  

distribuído 

IT sem 

neutro  

distribuído 

X X   1,1 VFN  1,1 VFN 1,1 VFN  

X  X  1,1 VFN  1,1 VFN √3 VFN VFF 

X   X  1,1 

VFN 
   

 X X  VFN  VFN VFN  

NOTAS: 
1 A ausência de indicação significa que a conexão considerada não se aplica ao esquema de aterramento. 
2 VFN é a tensão fase-neutro. 
3 VFF é a tensão entre fases. 
4 Os valores adequados de Uc podem ser significativamente superiores aos valores mínimos apresentados. 

Fonte: ABNT NBR 5410/2004. 
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2.4.3.2.3. Corrente nominal de descarga e corrente de impulso – In e Iimp 

 

 

A ABNT NBR 5419-4:2015 sugere que, para a realização do projeto de proteção, seja 

feito um estudo para a determinação dos valores das correntes, se possível com o auxílio de 

simulações computacionais. 

Para Paulino (2016), a determinação das correntes envolve cálculos complexos com 

valores simulados das correntes de descargas atmosféricas, correntes circulantes na blindagem 

de cabos e resistividade do solo onde se localiza a estrutura.  

Devido a isso, é inviável, tratando-se de adequação, realizar esses cálculos.  Para os 

casos nos quais não é possível realizar esse estudo especifico, a ABNT NBR 5419-1:2015 

sugere valores típicos, que foram baseados em medições e na experiência operativa de várias 

entidades ao redor do mundo. 

A norma sugere que, no caso de uma descarga atmosférica direta na estrutura, metade 

da corrente de descarga flui pelo subsistema de aterramento, e metade flui pelos condutores e 

tubulações que atendem a edificação. Os valores de pico da corrente de uma descarga 

atmosférica são diferentes para cada NP a se considerar, conforme mostra o quadro 22: 

 

Quadro 22 – Valores de pico da corrente principal positiva das descargas atmosféricas 

Parâmetro 
Níveis de proteção 

I II III IV 

Valor de pico (kA) 200 150 100 100 

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 5419-1:2015. 

 

Portanto, para se obter o valor da corrente de impulso (Iimp) de cada DPS instalado, 

pode-se utilizar a seguinte equação: 

𝐼𝑖𝑚𝑝 =
𝐼𝑃𝐼𝐶𝑂

2 𝐶
 (51) 

 

sendo: 

Iimp é a corrente de impulso por DPS; 

IPICO é a corrente de pico de acordo com o quadro 22; 

C é o número de condutores que adentram a estrutura, conforme o esquema de conexão 

apresentado na figura 15 (página 64). 
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NOTA: É importante salientar que deve ser instalado um DPS por condutor. 

As correntes de surto que podem circular pelo DPS, como sua corrente nominal (In), 

são dadas nos quadros 23 (linhas de baixa tensão), e 24 (linhas de telecomunicação), a seguir: 

 

Quadro 23 – Valores esperados de correntes de surto devido a incidência de descargas atmosféricas em 

linhas de baixa tensão 

Nível de proteção 

Descargas diretas e nas  

proximidades da linha 

Descargas nas 

proximidades 

da edificação 

Descargas 

diretas na  

edificação 

Fonte de danos 

S3 

Forma de onda: 

10/350 µs (kA) 

Fonte de danos 

S4 a 

Forma de onda:  

8/20 µs (kA) 

Fonte de danos 

S2 

Forma de onda:  

8/20 µs (kA) 

Fonte de danos 

S1 

Forma de onda:  

8/20 µs (kA) 

III e IV 5 2,5 0,1 5 

II 7,5 3,75 0,15 7,5 

I 10 5 0,2 10 

Nota: os valores de corrente são referentes a uma fase 
a Valores válidos para linhas aéreas. Para linhas subterrâneas os valores devem ser a metade. 

Fonte: Adaptado ABNT NBR 5419-1:2015. 

 

Quadro 24 – Valores esperados de correntes de surto devido a incidência de descargas atmosféricas em 

linhas de telecomunicações 

Nível de proteção 

Descargas diretas e nas  

proximidades da linha 

Descargas nas 

proximidades 

da edificação 

Descargas 

diretas na  

edificação 

Fonte de danos 

S3 a 

Forma de onda: 

10/350 µs (kA) 

Fonte de danos 

S4 b 

Forma de onda:  

8/20 µs (kA) 

Fonte de danos 

S2 

Forma de onda:  

8/20 µs (kA) 

Fonte de danos 

S1 

Forma de onda:  

8/20 µs (kA) 

III e IV 1 0,035 0,1 5 

II 1,5 0,085 0,15 7,5 

I 2 0,16 0,2 10 

Nota: os valores de corrente são referentes a apenas um dos condutores. 
a Valores referentes a uma linha de cabo não blindado e com vários pares. Para fios externos não blindados (fio 

drop) os valores devem ser multiplicados por 5.  
b Valores válidos para linhas aéreas. Para linhas subterrâneas os valores devem ser a metade. 

Fonte: Adaptado ABNT NBR 5419-1:2015. 
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2.4.3.2.4. Suportabilidade ao curto circuito 

 

 

A ABNT NBR 5410:2004 afirma que, tendo em vista a possibilidade de falha do DPS, 

sua suportabilidade a correntes de curto-circuito, já levando em conta a ação do dispositivo de 

proteção contra sobrecorrentes (DP), que o integrar, ou for especificado pelo fabricante, deve 

ser igual ou superior à corrente de curto-circuito presumida no ponto em que vier a ser instalado. 

O DP destinado a eliminar um curto-circuito que ocorra por falha do DPS, deve possuir corrente 

nominal inferior ou no máximo igual à indicada pelo fabricante do DPS. 

 

 

2.4.3.3. Coordenação de DPS 

 

 

A ABNT NBR 5410:2004 afirma que é de responsabilidade dos fabricantes fornecer, 

em sua documentação, instruções claras o suficiente de como obter a coordenação dos DPS 

dispostos ao longo da instalação. 

A ABNT NBR 5419-4/2015 fornece algumas informações referentes ao procedimento 

para instalação de um sistema coordenado de DPS. 

Conforme visto no início do item 2.4, existem as ZPR criadas quanto tomam-se 

medidas de proteção contra surtos adequadas. Portanto, ao considerar uma única ZPR, é 

necessário instalar um DPS classe I / II na fronteira de ZPR 1, para que ele consiga proteger a 

estrutura, tanto de correntes de surto provenientes das linhas de baixa tensão ou 

telecomunicações que adentram o edifício, quanto de correntes de impulso geradas por uma 

descarga atmosférica direta no SPDA. 

Caso considere-se ZPR complementares (ZPR 2, ZPR 3), o mais recomendável é 

instalar um DPS classe I na fronteira de ZPR 1 e DPS, complementares nas fronteiras das ZPR 

seguintes, como um classe II na fronteira de ZPR 2, e um classe III na fronteira de ZPR 3. 

 A figura 16 a seguir mostra de forma simplificada como deve ser um sistema 

coordenado de DPS: 
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Figura 16 – Sistema coordenado de DPS 

 

Fonte: Paulino (2016). 

 

Ao contrário das MPS que envolvem aterramento e equipotencialização, ou blindagem 

magnética e roteamento de linhas, que devem ser feitas no período de construção do edifício, 

um sistema coordenado de DPS pode ser instalado a qualquer momento, sendo, portanto, a 

melhor MPS que pode ser adotada na adequação de sistemas existentes. 
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 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE E PARÂMETROS COLETADOS 

 

 

A ABNT NBR 5419-3:2015 recomenda a inspeção periódica do SPDA, pois dessa 

forma é possível certificar que o sistema esteja em conformidade com a norma, ou recomendar 

ações necessárias para adequação do mesmo.  

A coerência com a norma é imprescindível para evitar irregularidades, que podem ser 

auditadas por órgãos fiscalizadores como: o Ministério do Trabalho, Corpo de Bombeiros, 

seguradoras, e outros órgãos do poder público (TERMOTÉCNICA, 2017). 

 

 

3.1. PASSOS SEGUIDOS NAS VISITAS 

 

 

Durante as visitas aos condomínios coletou-se parâmetros, conforme apêndice A, para 

realização dos estudos de caso a partir do gerenciamento de risco e registrou-se fotografias dos 

subsistemas do SPDA e quaisquer situações relevantes. 

 

3.2. SIMPLIFICAÇÕES REALIZADAS NO GERENCIAMENTO DE RISCO 

 

 

A ABNT NBR 5419-2:2015 exige que os riscos R1, R2 e R3 sejam calculados para 

cada edificação; porém, dependendo do caso, alguns desses riscos são notoriamente iguais a 

zero. No caso de condomínios residenciais, não há presença de equipamentos eletroeletrônicos 

que prestam serviços essenciais ao público, e nem patrimônio cultural. Portanto, os riscos R2 e 

R3 são iguais à zero. 

O gerenciamento de risco para condomínios residenciais resume-se ao cálculo do risco 

de perda de vida humana – R1, dado pela equação (41) apresentada no item 2.2.5. Logo, as 

componentes que devem ser analisadas estão relacionadas à ferimentos aos seres vivos por 

choque elétrico (componentes RA e RU), e danos físicos à estrutura (componentes RB e RV). 

Quando deseja-se saber o risco de incêndio presente na estrutura, uma recomendação 

é consultar a norma de procedimento técnico (NPT), de número 14, com título “Carga de 

incêndio nas edificações e áreas de risco”, elaborada pelo corpo de bombeiros do estado do 

Paraná. Segundo a norma, o risco de incêndio para estruturas residenciais é baixo. 

A norma NBR 5419 admite algumas simplificações que podem ser estabelecidas para 

a análise de risco. São elas: 

a) considerar a estrutura como uma zona única;  
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b) admitir que as linhas que adentram à estrutura são de seção única; 

c) estabelecer que o comprimento das linhas que adentram a estrutura é de 1000 m. 

  

 Na sequência serão apresentados os condomínios utilizados como estudos de casos 

neste TCC, bem como descritas as principais características dos seus sistemas de proteção 

contra descargas atmosféricas. 

 

3.3. CONDOMÍNIO “A” 

 

O primeiro condomínio analisado é um edifício que possui 23 metros de altura e abriga 

aproximadamente 40 moradores. A estrutura possui SPDA instalado. Encontra-se na cidade de 

Curitiba, Paraná.  

 

3.3.1.  Apresentação dos parâmetros coletados 

 

Durante a visita ao condomínio analisado foram registradas fotografias do SPDA 

instalado; os parâmetros coletados podem ser consultados nos apêndices A.1 e B.1, 

respectivamente. 

 

3.3.1.1. Subsistema de captação 

 

O subsistema de captação do condomínio A é composto por um captor Franklin de 

aproximadamente três metros de altura acima do topo do edifício, com diversas antenas 

instaladas nas proximidades, conforme mostra a figura 17: 
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Figura 17 – Subsistema de captação do condomínio A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores 

 

3.3.1.2. Subsistema de descida 

 

O subsistema de descida é não estrutural, aparente, feito a partir de um cabo de aço 

galvanizado. Possui apenas uma descida, conforme mostra a figura 18. 

 

Figura 18 – Subsistema de descida do condomínio A 

 

 

Fonte: Os autores. 
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3.3.1.3. Subsistema de aterramento 

 

Por não haver documentos/projetos do SPDA, não foi possível identificar o tipo de 

aterramento instalado. A partir da inspeção visual, pode-se supor que o aterramento é do tipo 

triângulo. 

As caixas de inspeção, localizadas no subsolo são consideradas de difícil acesso. A 

figura 19 mostra uma das 3 caixas de inspeção presentes no edifício. 

 

Figura 19 – Uma das caixas de inspeção do subsistema de aterramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores 

 

3.3.1.4. Principais falhas encontradas 

  

Após realizadas inspeção visual, foram encontradas algumas falhas de âmbito geral no 

SPDA instalado no condomínio A: 

• as partes metálicas da estrutura não estão interligadas ao SPDA (Figura 20); 

• a fixação das antenas está comprometida, com degradação e oxidação das bases 

instaladas, gerando risco de prejudicar o subsistema de captação (Figura 21); 

• aterramento exclusivo para aparelho de ar-condicionado de morador do edifício 

(Figura 22). 

• o condutor de descida encontra-se suspenso por um longo trecho, sem correta 

fixação (Figura 23); 

• tubo de drenagem em PVC utilizado como proteção física do condutor (Figura 24). 



75 

 

 

 

• ausência do conector de medição no condutor de descida. 

 

Figura 20 – Rufos não interligados ao SPDA 

 

Fonte: Os autores 

 

Figura 21 – Suporte de fixação das antenas em mau estado de conservação 

 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 22 – Aterramento de aparelho de ar-condicionado não interligado ao aterramento do SPDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores 

 

Figura 23 – Condutor de descida suspenso em longo trecho 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 24 – Tubo de drenagem PVC utilizado como proteção física do condutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores 

 

3.4. CONDOMÍNIO “B” 

 

O segundo condomínio analisado é um edifício localizado na cidade de Curitiba, 

Paraná. Possui 50 metros de altura e abriga aproximadamente 140 moradores. Possui SPDA 

instalado. 

 

3.4.1.  Apresentação dos parâmetros coletados 

 

Durante a visita ao condomínio analisado foram registradas fotografias do SPDA 

instalado; os parâmetros coletados pode ser consultado nos apêndices A.2 e B.2, 

respectivamente. 

 

3.4.1.1. Subsistema de captação 

 

O subsistema de captação do condomínio B é composto por um captor Franklin de 

aproximadamente sete metros de altura acima do topo do edifício, com diversas antenas 

instaladas nas proximidades, e um segundo captor Franklin instalado abaixo dele, conforme 

mostra a figura 25: 
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Figura 25 – Subsistema de captação do Condomínio B 

Fonte: Os autores. 

 

3.4.1.2.  Subsistema de descida 

 

O subsistema de descida é não estrutural, aparente, feito a partir de cabos de aço 

galvanizado. Possui duas descidas, conforme mostra a figura 26. 
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Figura 26 – Subsistema de descida do condomínio B 

 

Fonte: Os autores. 

 

Cada condutor de descida possui um tubo de PVC instalado para impossibilitar o toque 

das pessoas nos cabos, conforme figura 27. 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

Figura 27 – Subsistema de descida do condomínio B 

 

Fonte: Os autores. 
 

 Os cabos possuem um conector de medição de 4 parafusos em boas condições, 

conforme a figura 28 abaixo: 

 

Figura 28 – Conector de medição do subsistema de descida do condomínio B 

 

Fonte: Os autores. 
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3.4.1.3. Subsistema de aterramento 

 

Por não haver documentos/projetos do SPDA, não foi possível identificar o tipo de 

aterramento instalado. A partir da inspeção visual, pode-se supor que o aterramento é do tipo 

triângulo. 

As caixas de inspeção, localizadas no subsolo são consideradas de difícil acesso. A 

figura 29 mostra que as 3 caixas de inspeção presentes formam um triângulo. 

 

Figura 29 – Caixas de inspeção do subsistema de aterramento do condomínio B 

 

Fonte: Os autores. 
 

3.4.1.4. Principais falhas detectadas 

 

Após realizadas inspeção visual, foram encontradas algumas falhas de âmbito geral no 

SPDA instalado: 

• tubo de drenagem em PVC utilizado como proteção física do condutor (Figura 27); 

• não há indícios de que as partes metálicas presentes na estrutura (rufos, calhas 

metálicas, escadas) estejam interligados ao SPDA garantindo equipotencialização 

do sistema (Figuras 30 e 31); 

• um tubo metálico em estado de oxidação faz parte do mastro do captor instalado e 

não está interligado ao subsistema de descida para garantir equipotencialização do 

sistema (Figura 32); 
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• algumas abraçadeiras guias encontram-se destruídas havendo necessidade de 

substituição (Figura 33). 

 

Figura 30 – Escada metálica do tipo marinheiro não interligada ao SPDA 

 
Fonte: Os autores. 

 
Figura 31 – Rufos não interligados ao SPDA 

 
Fonte: Os autores. 



83 

 

 

 

Figura 32 – Tubo metálico oxidado como mastro do captor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores. 

 

Figura 33 – Abraçadeira guia destruída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Os autores. 
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3.5. CONDOMÍNIO “C”. 

 

O terceiro condomínio analisado é um edifício localizado na cidade de Curitiba, 

Paraná. Possui por volta de 65 metros de altura e abriga aproximadamente 115 pessoas. Há 

SPDA instalado na estrutura. 

 

3.5.1.  Apresentação dos parâmetros coletados 

 

Durante a visita ao condomínio analisado, foram registradas fotografias do SPDA 

instalado; os parâmetros coletados podem ser consultados nos apêndices A.3 e B.3, 

respectivamente. 

 

3.5.1.1. Subsistema de captação 

 

O subsistema de captação do condomínio C é composto por um captor Franklin de 

aproximadamente três metros de altura acima do topo do edifício, com diversas antenas 

instaladas nas proximidades, conforme mostra a figura 34: 

 

Figura 34 – Subsistema de captação do condomínio C 

Fonte: Os autores. 
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3.5.1.2.  Subsistema de descida 

 

O subsistema de descida é não estrutural, aparente, feito a partir de dois cabos de aço 

galvanizado com proteção física em tubos de polietileno. Estão descendo pelo meio da 

estrutura, com afastamento pequeno e próximo a janelas da escadaria, conforme mostra a   

figura 35 a seguir: 

 

Figura 35 – Subsistema de descida do condomínio C 

 

Fonte: Os autores. 

 

3.5.1.3.  Subsistema de aterramento 

 

A partir da inspeção visual, pode-se supor que o aterramento é do tipo triângulo. As 

caixas de inspeção, localizadas no subsolo são consideradas de fácil acesso. Foi possível abrir 

uma delas e identificar os eletrodos de aterramento. 

 A figura 36 mostra que as 3 caixas de inspeção presentes formam um triângulo, 

enquanto a figura 37 mostra o interior da caixa de inspeção e o eletrodo de aterramento. 
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Figura 36 – Subsistema de aterramento do condomínio C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores. 

 

Figura 37 – Interior da caixa de inspeção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores. 

 

 

3.5.1.4. Principais falhas encontradas 

 

Após realizadas inspeção visual, foram encontradas algumas falhas de âmbito geral no 

SPDA instalado: 
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• não há indícios de que as partes metálicas presentes na estrutura (rufos, calhas 

metálicas, escadas) estejam interligados ao SPDA garantindo equipotencialização 

do sistema; 

• a estrutura possui mais de 60 metros de altura e sua captação é do tipo Franklin. A 

norma recomenda que para estruturas acima de 60 metros, a captação seja do tipo 

Faraday e, ainda, que a captação se estenda à lateral do edifício por pelo menos 20% 

de sua altura. 

• o captor possui um mastro muito baixo em relação às antenas instaladas, havendo 

risco do cone de proteção não protegê-las (Figura 49, página 99). 
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 RELATÓRIOS DE ADEQUAÇÃO 

 

Após a realização das visitas nos condomínios selecionados e coleta dos parâmetros 

para gerenciamento de risco e análise do SPDA, registrou-se quais medidas de adequação 

podem ser tomadas pelos responsáveis das estruturas a fim de tornar seus edifícios mais seguros 

contra descargas atmosféricas. 

 

4.1. RESULTADOS PARA O CONDOMÍNIO A 

 

4.1.1.  Gerenciamento de risco realizado no condomínio A 

 

A partir de uma planilha automática elaborada para realização do gerenciamento de 

risco, calculou-se o risco R1 utilizando os parâmetros coletados durante a visita ao     

condomínio A. É importante salientar que para gerenciamento de risco de condomínios 

residenciais, que não sejam estruturas responsáveis por fornecimento de serviços ao público ou 

sejam locais onde hajam riscos de perdas de patrimônio cultural, o único risco analisado será o 

risco R1, equivalente a um valor relativo ao risco de perda da vida humana. 

O memorial de cálculos que levou aos resultados apresentados pode ser consultado no 

apêndice C.1, enquanto os resultados encontram-se no apêndice D.1. 

Ao realizar o gerenciamento de risco, detectou-se que a estrutura necessita de SPDA 

instalado conforme requisitos da classe IV de proteção. As medidas de adequação para que os 

requisitos sejam atendidos são apresentados no item 4.1.2. O risco calculado pode ser 

consultado no quadro 25 a seguir: 

 

Quadro 25 – Resultado do Gerenciamento de Risco do condomínio A para SPDA classe IV 

Tipo de Risco 
Risco calculado 

R 

Risco tolerável 

RT 
Resultado 

R1 – Risco de perda 

da vida humana 
5,12*10-6 10-5 

R < RT 

O condomínio está protegido 

Fonte: Os autores. 
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4.1.2.  Medidas de adequação sugeridas para o condomínio A 

 

4.1.2.1. Subsistema de captação 

 

O captor encontra-se instalado a uma altura de 3 metros acima do edifício. A figura 38 

mostra uma representação do edifício e uma antena que possui sua extremidade fora do volume 

de proteção. 

 

Figura 38 – Representação do Condomínio A e seu captor 

 

Fonte: Os autores. 

 

A equação que determina o valor do raio de proteção provido por um captor do tipo 

Franklin é a seguinte: 

𝑅𝑝 = 𝐻 ∗ tan α 
(52) 

 

sendo: 

 Rp o raio de proteção provido pelo captor Franklin; 

 H a altura do captor em relação ao solo; 

 α o ângulo de proteção (figura 06, página 41). 

 O cone de proteção provido pelo captor deve proteger a área de toda a estrutura assim 

como as antenas instaladas no topo do edifício. Para identificar se a altura do mastro fornece 

um cone que atende aos requisitos, algumas simulações considerando alturas para diferentes 

planos de referência foram realizadas. 

 Considerando a altura do topo dos apartamentos como plano de referência, a altura H 

obtida é de 9 metros. O ângulo fornecido pela figura 06 da página 41 é de 67º. O cone de 
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proteção provido pelo mastro protege a estrutura, mas não todas as antenas instaladas. A ponta 

de uma delas encontra-se fora do volume de proteção, conforme mostra a figura 39 abaixo: 

 

Figura 39 – Ângulo e raio de proteção providos pelo captor Franklin instalado 

 

Fonte: Os autores. 

 

 A sugestão, nesse caso, é mover o mastro do captor levemente para a esquerda até que 

o cone cubra toda a extensão da antena, ou alterar a posição da antena até que esta fique 

totalmente protegida pelo cone. 

 

4.1.2.2. Subsistema de descida 

 

O número de condutores de descidas não é considerado ideal para o condomínio 

residencial A. A norma estabelece que o número mínimo de descidas para SPDA não isolado é 

2, mesmo que o valor calculado pela equação (45) seja menor que isso. 

A equação (45) calcula o número ideal de descidas considerando o perímetro da 

estrutura e a distâncias entre os condutores, mostradas no quadro 12 da página 51 (considerando 

a classe IV selecionada na etapa de gerenciamento de risco). 

A distância mínima entre condutores que o quadro 12 fornece é de 20 metros para a 

classe IV de proteção. O perímetro da estrutura é de aproximadamente 86 metros. Aplicando 

esses valores na equação (45), obtém-se o número 4 como a quantidade ideal de descidas para 

o SPDA do edifício.  

A norma recomenda que cada condutor de descida seja instalado nos pontos salientes 

ou quinas da estrutura. Uma sugestão de instalação é apresentada na figura 40 a seguir: 
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Figura 40 – Sugestão de posicionamento dos condutores de descida para o condomínio A 

 

Fonte: Os autores. 

 

Portanto, a medida de adequação relacionada ao subsistema de descida é instalar 4 

condutores nas quinas do edifício, de aço galvanizado encordoado com seção mínima de            

50 mm², ou cobre nu encordoado, com seção mínima de 35 mm², com os devidos conectores 

de medição em cada um dos condutores. Recomenda-se proteger os condutores com tubos de 

polietileno ao invés de PVC. Deve-se, além disso, interligar todas as partes metálicas do topo 

da estrutura (calhas metálicas, rufos e escadas) ao subsistema de descida. 

 

4.1.2.3. Subsistema de aterramento 

 

A ABNT NBR 5419-3:2015 recomenda que, caso não seja possível aproveitar a 

própria ferragem estrutural da fundação como subsistema de aterramento, seja construído um 

aterramento em anel ao redor da edificação, com profundidade de no mínimo 0,5 metros e 

distância das paredes externas de 1 metro. 

Considerando um anel com 1 metro de afastamento das paredes do edifício estudado, 

é possível calcular o valor do raio médio Re e determinar se ele atende aos requisitos exigidos 

pela norma, conforme o item 2.3.1.3. Para as classes de proteção IV e III, o valor do raio médio 

é independente da resistividade do solo e deve ser de no mínimo 5 metros, conforme mostra a 

figura 12 da página 54. 

A área criada pelo anel de aterramento projetado é de aproximadamente 412 m², 

conforme mostra a figura 41. 
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Figura 41 – Sugestão de aterramento em anel para o condomínio A 

 

Fonte: Os autores 

 

A fim de determinar o raio equivalente a essa área, utilizou-se a equação (53) 

apresentada abaixo. 

𝑅𝑒 = √
𝐴𝐴

𝜋
 

(53) 

 sendo: 

Re o raio médio do anel; 

AA a área do anel. 

O valor obtido foi de aproximadamente 11,4 metros, respeitando, portanto, o valor 

mínimo de 5 metros exigido pela norma. 

Como o aterramento em anel atendeu ao raio médio mínimo exigido, não há 

necessidade de instalar eletrodos adicionais, vertical ou horizontalmente ao anel projetado. 

O aterramento em anel pode ser construído a partir de um condutor de cobre nu 

encordoado, com seção mínima de 50 mm² ou aço galvanizado a quente de 70 mm² conforme 

as exigências do quadro 14 disponível na página 55. Outro material pode ser utilizado, desde 

que atenda aos requisitos impostos pelo quadro 14.  
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4.2. RESULTADOS PARA O CONDOMÍNIO B 

 

4.2.1.  Gerenciamento de risco realizado no condomínio B 

 

Após a coleta dos parâmetros no condomínio visitado, o cálculo de R1 a partir da 

planilha automática elaborada foi realizado. O memorial de cálculos pode ser consultado no 

Apêndice C.2, enquanto os resultados completos encontram-se no Apêndice D.2. 

O gerenciamento de risco mostrou que a estrutura necessita de um SPDA instalado. 

Utilizando os parâmetros coletados e considerando um SPDA instalado conforme requisitos da 

classe IV de proteção, o risco R1 calculado é menor que o risco tolerável RT, conforme mostra 

o quadro 26 a seguir: 

 

Quadro 26 – Resultado do Gerenciamento de Risco do condomínio B considerando SPDA classe IV 

Tipo de Risco 
Risco calculado 

R 

Risco tolerável 

RT 
Resultado 

R1 – Risco de perda 

da vida humana 
6,31*10-6 10-5 R < RT 

Fonte: Os autores. 

 

 Portanto, se a estrutura possuir um SPDA instalado conforme requisitos estabelecidos 

para a classe IV de proteção, ela está protegida contra o risco de perda da vida humana por 

descargas atmosféricas. Ou seja, ao adotar as medidas de adequação sugeridas no item 4.2.3, a 

estrutura é considerada protegida segundo a ABNT NBR 5419:2015. 

  

4.2.2.  Medidas de adequação sugeridas para o condomínio B 

 

4.2.2.1. Subsistema de captação 

 

O captor possui altura de aproximadamente 7 metros acima do edifício. A 

representação da planta simplificada do edifício e do captor instalado pode ser vista na figura 

42 a seguir: 
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Figura 42 – Representação do Condomínio B e seu captor 

 

Fonte: Os autores. 

 

 Para identificar se a altura do mastro fornece um cone que atende aos requisitos, 

algumas simulações considerando alturas para diferentes planos de referência foram realizadas. 

 Considerando a altura do topo dos apartamentos como plano de referência, a altura H 

obtida é de 15 metros. O ângulo fornecido pela figura 06 da página 41 é de 59º. O cone de 

proteção provido pelo mastro protege, não só a estrutura, mas as antenas instaladas no topo do 

edifício, conforme mostra a figura 43.  

 

Figura 43 – Ângulo e raio de proteção providos pelo captor Franklin instalado 

 

Fonte: Os autores. 



95 

 

 

 

 

 A única adequação relacionada ao subsistema de captação sugerida para esse caso é 

substituir o mastro do captor que se encontra em estado de oxidação (figura 43), por um mastro 

ideal em condições melhores. 

 

4.2.2.2. Subsistema de descida 

 

O número de condutores de descidas não é considerado ideal para o condomínio 

residencial B. A equação (45) calcula o número ideal de descidas considerando o perímetro da 

estrutura e a distâncias entre os condutores, mostradas no quadro 12 da página 51 (considerando 

a classe IV selecionada na etapa de gerenciamento de risco). 

A distância mínima entre condutores que o quadro 12 fornece é de 20 metros para a 

classe IV de proteção. O perímetro da estrutura é de aproximadamente 74 metros. Aplicando 

esses valores na equação (45), obtém-se o número 4 como a quantidade ideal de descidas para 

o SPDA do edifício.  

A norma recomenda que cada condutor de descida seja instalado nos pontos salientes 

ou quinas da estrutura. Uma sugestão de instalação é apresentada na figura 44 abaixo: 

 

Figura 44 – Sugestão de posicionamento das descidas na planta da estrutura 

 

Fonte: Os autores. 

 

Portanto, a medida de adequação relacionada ao subsistema de descida é instalar 4 

condutores nas quinas do edifício, de aço galvanizado encordoado com seção mínima de            
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50 mm², ou cobre nu encordoado, com seção mínima de 35 mm², com os devidos conectores 

de medição em cada um dos condutores. Recomenda-se proteger os condutores com tubos de 

polietileno ao invés de PVC. Deve-se, além disso, interligar todas as partes metálicas do topo 

da estrutura (calhas metálicas e rufos) ao subsistema de descida. 

 

4.2.2.3. Subsistema de aterramento 

 

A ABNT NBR 5419-3:2015 recomenda que, caso não seja possível aproveitar a 

própria ferragem estrutural da fundação como subsistema de aterramento, seja construído um 

aterramento em anel ao redor da edificação, com profundidade de no mínimo 0,5 metros e 

distância das paredes externas de 1 metro. 

Considerando um anel com 1 metro de afastamento das paredes do edifício estudado, 

é possível calcular o valor do raio médio Re e determinar se ele atende aos requisitos exigidos 

pela norma, conforme o item 2.3.1.3. Para as classes de proteção IV e III, o valor do raio médio 

é independente da resistividade do solo e deve ser de no mínimo 5 metros. 

A área criada pelo anel de aterramento projetado é de aproximadamente 408 m², 

conforme mostra a figura 45. 

 

Figura 45 – Sugestão de aterramento em anel ao redor do condomínio B 

 

Fonte: Os autores. 
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Aplicando os valores a equação (53), que determina o valor do raio médio do anel, o 

valor obtido foi de aproximadamente 11,4 metros, respeitando, portanto, ao valor mínimo de 5 

metros exigido pela norma. 

Como o aterramento em anel atendeu ao raio médio mínimo exigido, não há 

necessidade de instalar eletrodos adicionais, vertical ou horizontalmente ao anel projetado. 

O aterramento em anel pode ser construído a partir de um condutor de cobre nu 

encordoado, com seção mínima de 50 mm² ou aço galvanizado a quente de 70 mm² conforme 

as exigências do quadro 14 disponível na página 55. Outro material pode ser utilizado, desde 

que atenda aos requisitos impostos pelo quadro 14.  

 

4.2.2.4. Medidas para prevenção incêndio 

 

 O gerenciamento de risco realizado detectou que, além das adequações sugeridas 

anteriormente, ainda há a necessidade de instalar alarmes automáticos contra incêndio no 

edifício para que o risco R1 esteja abaixo do valor tolerável pela norma. Portanto, deve haver 

no edifício instalações fixas contra incêndio operadas automaticamente. 

 

4.3. RESULTADOS PARA O CONDOMÍNIO C 

 

4.3.1.  Gerenciamento de risco realizado no condomínio C 

 

Após a coleta dos parâmetros no condomínio C, o cálculo de R1 a partir da planilha 

automática elaborada foi realizado. O memorial de cálculos pode ser consultado no Apêndice 

C.3, enquanto os resultados completos estão no Apêndice D.3. 

O gerenciamento de risco mostrou que a estrutura necessita de um SPDA instalado. 

Utilizando os parâmetros coletados e considerando um SPDA instalado conforme requisitos da 

classe III de proteção, o risco R1 calculado é menor que o risco tolerável RT, conforme mostra 

o quadro 27 a seguir: 

Quadro 27 – Resultado do Gerenciamento de Risco do condomínio C considerando SPDA classe III 

Tipo de Risco 
Risco calculado 

R 

Risco tolerável 

RT 
Resultado 

R1 – Risco de perda 

da vida humana 
5,44*10-6 10-5 R < RT 

Fonte: Os autores. 
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 Portanto, se a estrutura possuir um SPDA instalado conforme requisitos 

estabelecidos para a classe III de proteção, ela está protegida contra o risco de perda da vida 

humana por descargas atmosféricas.  

 

4.3.2.  Medidas de adequação sugeridas para o condomínio C 

 

4.3.2.1. Subsistema de captação 

 

O captor Franklin instalado no topo do edifício possui apenas 3 metros de altura em 

relação ao topo. O cone de proteção não protege a estrutura toda considerando este método, 

pois sua altura é de aproximadamente 65 metros, não tornando viável um subsistema de 

captação a partir do ângulo de proteção. A representação da estrutura é mostrada na figura 46 a 

seguir: 

Figura 46 – Representação do condomínio C e seu captor 

 

Fonte: Os autores. 

 

A norma diz que o risco de descargas atmosféricas laterais (sacadas, marquises) deve 

ser considerado em estruturas acima de 60 metros e que, para evitar isso, o subsistema de 

captação deve se estender a pelo menos 20% da altura do edifício. 

A recomendação é manter o captor instalado para proteger as antenas e outras partes 

metálicas e instalar uma malha de condutores conforme requisitos da classe III de proteção 

selecionada. A sugestão é instalar uma malha com dimensões de 15x15 metros, conforme 
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estabelece o quadro 9 e estender a captação até 15 metros abaixo do topo dos apartamentos, 

como ilustra a figura 47 abaixo: 

 

Figura 47 – Subsistema de aterramento do condomínio 

 

Fonte: Os autores. 

 

A malha instalada deve ser de 15 x 15 metros, de material aço galvanizado a quente 

encordoado, com seção mínima de 50 mm² ou cobre nu encordoado com seção mínima de         

35 mm², conforme exigências do quadro 11 da página 44. É recomendável que o material 

utilizado para a captação, descida e aterramento seja o mesmo. 

 

4.3.2.2. Subsistema de descida 

 

O número de condutores de descidas não é considerado ideal para o condomínio 

residencial C. A equação (45) calcula o número ideal de descidas considerando o perímetro da 

estrutura e a distâncias entre os condutores, mostradas no quadro 12 da página 51 (considerando 

a classe III selecionada na etapa de gerenciamento de risco). 

A distância mínima entre condutores que o quadro 12 fornece é de 15 metros para a 

classe III de proteção. O perímetro da estrutura é de aproximadamente 100 metros. Aplicando 
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esses valores na equação (45), obtém-se o número 7 como a quantidade ideal de descidas para 

o SPDA do edifício. A figura 48 mostra uma sugestão de posicionamento dos condutores. 

 

Figura 48 – Sugestão de posicionamento das descidas no condomínio C 

 

Fonte: Os autores. 

 

Portanto, a medida de adequação relacionada ao subsistema de descida é instalar 7 

condutores conforme figura 55, de aço galvanizado encordoado com seção mínima de 50 mm², 

ou cobre nu encordoado, com seção mínima de 35 mm² com os devidos conectores de medição 

em cada um dos condutores. Deve-se, além disso, interligar todas as partes metálicas do topo 

da estrutura (calhas metálicas e rufos) ao subsistema de descida. 

 

4.3.2.3. Subsistema de aterramento 

 

A sugestão é construir um aterramento em anel ao redor da edificação, com 

profundidade de no mínimo 0,5 metros e distância das paredes externas de 1 metro, conforme 

determinar a ABNT NBR 5419:2015-3 e avaliar se o raio médio do anel não ultrapassa os 5 

metros estabelecidos pela figura 12 da página 51. 

O anel de aterramento sugerido é ilustrado pela figura 49 a seguir: 
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Figura 49 – Sugestão de aterramento em anel ao redor do condomínio C 

 

Fonte: Os autores. 

 

A área do anel projetado é de aproximadamente 678 m². Aplicando os valores a 

equação (53), que determina o valor do raio médio do anel, o valor obtido foi de 

aproximadamente 14,7 metros, respeitando, portanto, ao valor mínimo de 5 metros exigido pela 

norma. 

Como o aterramento em anel atendeu ao raio médio mínimo exigido, não há 

necessidade de instalar eletrodos adicionais, vertical ou horizontalmente ao anel projetado. 

O aterramento em anel pode ser construído a partir de um condutor de cobre nu 

encordoado, com seção mínima de 50 mm² ou aço galvanizado a quente de 70 mm² conforme 

as exigências do quadro 14 disponível na página 55. Outro material pode ser utilizado, desde 

que atenda aos requisitos impostos pelo quadro 14.  

 

4.3.2.4. Medidas para prevenção de incêndio 

 

 É necessário, além das adequações anteriormente apresentadas, a instalação de alarmes 

automáticos contra incêndio é necessária nesse edifício para que o risco R1 esteja abaixo do 

valor mínimo tolerado. O gerenciamento de risco determinou que haja no edifício instalações 

fixas de alarmes contra incêndio operadas automaticamente. 
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 CONCLUSÕES 

 

 

Os objetivos estabelecidos para este trabalho foram concluídos. Um estudo abrangente 

das normas e literatura relevantes a SPDA foi realizado a fim de coletar o máximo de 

informações necessárias para analisar os sistemas dos condomínios e identificar os possíveis 

problemas. Após o estudo, elaborou-se um check list para padronizar a forma de coleta de dados 

de um SPDA e ser possível realizar a etapa de gerenciamento de risco de cada um deles, para 

então elaborar relatórios apontando os problemas identificados e as soluções sugeridas baseadas 

nos critérios estabelecidos pela fundamentação teórica levantada. 

O estudo mostrou que os três condomínios analisados não podem ser considerados 

adequados segundo os requisitos estabelecidos pela ABNT NBR 5419:2015. Todas as 

instalações apresentaram falhas identificadas visualmente, como componentes degradados e 

dificuldade de inspeção nos subsistemas. 

Baseando-se no gerenciamento de risco, notou-se que o risco de perda da vida humana 

está diretamente relacionado à altura do edifício e ao número de pessoas que circulam no local. 

Quanto maior forem esses parâmetros, mais rigorosas serão as exigências impostas pela norma 

para que a proteção contra descargas atmosféricas forneça segurança para as pessoas e para a 

estrutura. 

O condomínio “A”, que possui altura de aproximadamente 23 metros e 40 moradores, 

necessita de um SPDA instalado conforme requisitos da classe IV de proteção, sem medidas 

adicionais de proteção. O condomínio “B”, que possui aproximadamente 50 metros de altura e 

140 pessoas, necessita de um SPDA instalado conforme requisitos da classe IV de proteção, 

porém, o sistema necessita de medidas adicionais de prevenção a incêndio, que, nesse caso, é a 

necessidade de instalações fixas de alarme contra incêndio operadas automaticamente na 

estrutura. O Condomínio “C”, que possui aproximadamente 65 metros e 115 moradores, 

necessita de um SPDA instalado conforme classe III de proteção e também exige medidas 

adicionais de prevenção a incêndio como instalações fixas de alarme contra incêndio operadas 

automaticamente. 

Durante o desenvolvimento da fundamentação teórica, diversas dificuldades de 

interpretação das normas técnicas foram encontradas. Alguns parâmetros são de fundamental 

importância para determinar, até mesmo, se a estrutura necessita ou não de um SPDA e a falta 

de clareza nas descrições trouxeram insegurança durante o gerenciamento de risco. As dúvidas 
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precisaram ser esclarecidas por um dos engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento da 

norma para que a credibilidade do estudo fosse mantida. 

Por fim, relatórios especiais foram entregues aos síndicos de cada um dos condomínios 

analisados (não estão presentes neste trabalho por conter informações que podem identificar os 

condomínios), apontando falhas e as adequações sugeridas, a fim de conscientizá-los da 

importância de manter um sistema seguro e dentro dos requisitos exigidos pelas normas técnicas 

vigentes. 
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 Omitido

(    )

(    )

(    )

( X )

-

-

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    )  Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte.

A estrutura possui alguma saliência elevada na cobertura? (caso haja,

anote o valor em metros, da altura da saliência).
Não

 Localização relativa da estrutura.

 Estrutura cercada por objetos mais altos.

 Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos.

 Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças.

 Altura: 23,0  Largura: 11,0  Comprimento: 32,0

 Medição de resistência de aterramento.

 Garantia de continuidade do subsistema de descida.

 Fotografias, desenhos, etc.

 A estrutura possui mais de 60 metros de altura? Não

 Dimensões da estrutura (em metros).

 Data da elaboração do projeto:

 O condomínio possui laudo de instalações de SPDA? Não

Data da elaboração do laudo:

 O laudo possui:

 Dados sobre os subsistemas do SPDA. 

 A edificação não possui ou não forneceu o laudo.

 Qual é o número total de pessoas na estrutura? (uma aproximação pode ser feita). 40

 A estrutura possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Sim

 O condomínio possui projeto documentado de proteção contra descargas atmosféricas? Não

 A estrutura possui alguma característica peculiar?

 Sim, estrutura com risco de explosão.

 Sim, hospital com equipamentos elétricos para salvar vidas.

 Sim, estrutura em que falhas dos sistemas internos possam por em perigo a vida humana.

 Não, estrutura sem características peculiares.

 A estrutura é uma propriedade onde animais possam ser perdidos? Não

A estrutura é responsável por serviços públicos a usuários fora de seu interior (gás,

água, energia, TV ou linhas de sinais)?
Não

 A estrutura possui patrimônio cultural em seu interior? Não

Será realizado estudo de impacto econômico das soluções contra descargas

atmosféricas, face às perdas econômicas decorrentes destas?
Não

APÊNDICE A.1 - CHECK LIST PARA INSPEÇÃO DE SPDA - CONDOMÍNIO A

 Informações básicas da estrutura.

 Endereço:  Omitido

 Bairro:  Omitido

 Nome do condomínio:  Condomínio A

CEP:
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( X ) (    ) (    ) (    )

(    ) ( X )

(    ) (    ) (    )

( X ) (    )

( X ) (    ) (    )

 Há anéis intermediários de equipotencialização? Se sim, quantos? Não

 Há condutores de descida próximos a portas ou janelas? Sim

 A continuidade elétrica dos condutores de descida é garantida? Sem informação

 Qual o material utilizado nos condutores de descida? Aço galvanizado

 Qual a seção do material utilizado nos condutores de descida? 95 mm²

 Qual a distância entre os condutores de descida? -

 Os subsistemas de descida e captação estão interligados? Sim

 Qual o número de descidas que a estrutura possui? 1

 Há um condutor de descida para cada ponto saliente da estrutura? Não

 
b 
Característica das descidas não estruturais:

 Aparentes.  Embutidas no reboco.

 
b
 Componentes utilizados como descidas não estruturais:

 Cabos.  Fitas.  Aço maciço.

 Estrutural 
a

 Não estrutural 
b

 
a
 Componentes utilizados como descidas estruturais:

 Ferragens estruturais.  Barra adicionais.  Pilares metálicos.

 As estruturas metálicas da cobertura estão interligadas ao subsistema de captação?

 Não. Calhas, rufos e escadas marinheiro não estão interligadas ao SPDA.

 Subsistema de Descida

 Tipo de descida:

b
Os condutores circulam todo o perímetro da estrutura, em especial os cantos,

quinas, bordas e/ou saliências significativas?
-

 
c
 Material utilizado como captor estrutural: -

 
c
 Seção, em mm², do material utilizado como captor natural: -

 
b
 Qual o afastamento dos condutores em malha? -

 
b
 Os isoladores estão em boas condições? -

 
b
 Os conectores da malha estão em bom estado? -

 
a
 Qual a altura, em metros, do captor acima do plano de referência? 3,0

 
a
 A haste encontra-se presa adequadamente? (vertical). Sim

 
a
 O sinalizador do mastro está funcionando? Sim

 Subsistema de Captação

 Tipo de captação:

 Franklin 
a

 Faraday 
b

 Híbrido 
a , b

 Estrutural 
c
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(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

( X )  Linha de energia. (    )  Linha de sinal.

  Linha 1:  Linha Copel

 Tipo de linha:

 Comprimento da seção da linha que adentra à estrutura [m]: 1.000,0

 Linhas de energia e sinal que adentram à estrutura.

 Urbano com edifícios mais altos que 20 m.

 Ambiente de localização da estrutura.

 Rural.

 Suburbano.

 Urbano.

 Possui DPS instalado em quadros secundários? Não

 Possui DPS instalado nas tomadas internas? Sem informação

 Levantamento de informações para o Gerenciamento de Risco

7,0 Densidade de descargas atmosféricas para a terra [descargas/km²/ano].

 Os subsistemas de aterramento e de descida estão interligados? Sem informação

 Proteção Contra Surtos

 O edifício possui DPS instalado no QDG? Não

 Possui DPS instalado no QD do elevador? Não

 Qual a seção do material utilizado nos condutores de aterramento? Sem informação

Qual a profundidade, em metros, do eletrodo de aterramento (exceto para

eletrodos naturais)?
Sem informação

Qual a distância, em metros, de afastamento entre o eletrodo de aterramento e a

estrutura (exceto para eletrodos naturais)?

Não há 

afastamento

 Subsistema de Aterramento

 Tipo de aterramento:

 Anel interno ou parcialmente interno à estrutura protegida.

 Interligação de armaduras na fundação e vigas.

 Eletrodos radiais (verticais, horizontais ou inclinados).

 Qual o material utilizado nos condutores de aterramento? Sem informação

 Sem informação.

 Anel externo à estrutura protegida.
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(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )
Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização do equipamento.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento de

equipotencialização que o equipamento.

 Cabo protegido contra descargas atmosféricas ou cabeamento em dutos para cabos protegido 

contra descargas atmosféricas, eletrodutos metálicos ou tubos metálicos / Blindagem

interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento.

 (Nenhuma linha externa) / Sem conexões com linhas externas (sistemas independentes).

 Qualquer tipo / Interfaces isolantes de acordo com a NBR 5419-4.

 Condições de roteamento, blindagem e interligação.

 Tipo de linha externa e forma de conexão na entrada da estrutura.

 Linha aérea não blindada / Conexão indefinida.

 Linha enterrada não blindada / Conexão indefinida.

 Linha de energia com neutro multiaterrado / Nenhuma conexão.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização que o equipamento.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.

 Localização relativa da estrutura adjacente.

 Estrutura cercada por objetos mais altos.

 Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos.

 Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças.

 Não possui estrutura adjacente.

 Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido (kV): 2,5

 Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte.

 Dimensões da estrutura adjcente (em metros).

 Altura: -  Largura: -  Comprimento: -

 Há estrutura adjacente? Não

 Aéreo.

 Enterrado.

 Cabos enterrados instalados completamente dentro de uma malha de aterramento.

 Tipo de linha conectada à estrutura (Instalação).

 Linha de energia ou sinal.

 Linha de energia em AT (com transformador AT/BT).

 Tipo de instalação da linha conectada à estrutura (Roteamento).
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(    )

(    )

(    )

(    )

(    )  Linha de energia. ( X )  Linha de sinal.

(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )
Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.

 Tipo de linha externa e forma de conexão na entrada da estrutura.

 Linha aérea não blindada / Conexão indefinida.

 Linha enterrada não blindada / Conexão indefinida.

 Linha de energia com neutro multiaterrado / Nenhuma conexão.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização que o equipamento.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.

 Localização relativa da estrutura adjacente.

 Estrutura cercada por objetos mais altos.

 Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos.

 Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte.

 Não possui estrutura adjacente.

 Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido (kV): 1,5

 Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças.

 Dimensões da estrutura adjcente (em metros).

 Altura: -  Largura: -  Comprimento: -

 Há estrutura adjacente? Não

 Aéreo.

 Enterrado.

 Cabos enterrados instalados completamente dentro de uma malha de aterramento.

 Tipo de linha conectada à estrutura (Instalação).

 Linha de energia ou sinal.

 Linha de energia em AT (com transformador AT/BT).

  Linha 2:  Telecomunicações

 Tipo de linha:

 Comprimento da seção da linha que adentra à estrutura [m]: 1.000,0

 Tipo de instalação da linha conectada à estrutura (Roteamento).

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 5 Ω/km < RS ≤ 20 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 1 Ω/km < RS ≤ 5 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - RS ≤ 1 Ω/km.

 Sem informação.
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(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )  Linha de energia. ( X )  Linha de sinal.

( X )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

 Localização relativa da estrutura adjacente.

 Estrutura cercada por objetos mais altos.

 Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos.

 Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte.

 Não possui estrutura adjacente.

 Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido (kV): 1,5

 Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças.

 Dimensões da estrutura adjcente (em metros).

 Altura: -  Largura: -  Comprimento: -

 Há estrutura adjacente? Não

 Aéreo.

 Enterrado.

 Cabos enterrados instalados completamente dentro de uma malha de aterramento.

 Tipo de linha conectada à estrutura (Instalação).

 Linha de energia ou sinal.

 Linha de energia em AT (com transformador AT/BT).

  Linha 3:  Cabos coaxiais (Antena TV)

 Tipo de linha:

 Comprimento da seção da linha que adentra à estrutura [m]: 1.000,0

 Tipo de instalação da linha conectada à estrutura (Roteamento).

Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização do equipamento.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 5 Ω/km < RS ≤ 20 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 1 Ω/km < RS ≤ 5 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - RS ≤ 1 Ω/km.

 Sem informação.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento de

equipotencialização que o equipamento.

 Cabo protegido contra descargas atmosféricas ou cabeamento em dutos para cabos protegido 

contra descargas atmosféricas, eletrodutos metálicos ou tubos metálicos / Blindagem

interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento.

 (Nenhuma linha externa) / Sem conexões com linhas externas (sistemas independentes).

 Qualquer tipo / Interfaces isolantes de acordo com a NBR 5419-4.

 Condições de roteamento, blindagem e interligação.
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(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

 Tempo de permanência das pessoas na zona, expresso em horas por ano:

(    )  Agricultura, concreto. (    )  Cascalho, tapete, carpete.

(    )  Marmore, cerâmica. ( X )  Asfalto, linóleo, madeira.

(    )

(    )

(    )

 Risco de explosão - Zonas 0, 20 e explosivos sólidos.

 Risco de explosão - Zonas 1, 21.

 Número de pessoas na zona: 40

8.760

 Tipo da superfície do solo ou piso.

 Risco de incêndio ou explosão na estrutura

 Nenhum risco de explosão ou incêndio.

Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização do equipamento.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 5 Ω/km < RS ≤ 20 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 1 Ω/km < RS ≤ 5 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - RS ≤ 1 Ω/km.

 Sem informação.

 Características da Zona

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento de

equipotencialização que o equipamento.

 Cabo protegido contra descargas atmosféricas ou cabeamento em dutos para cabos protegido 

contra descargas atmosféricas, eletrodutos metálicos ou tubos metálicos / Blindagem

interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento.

 (Nenhuma linha externa) / Sem conexões com linhas externas (sistemas independentes).

 Qualquer tipo / Interfaces isolantes de acordo com a NBR 5419-4.

 Condições de roteamento, blindagem e interligação.

 Tipo de linha externa e forma de conexão na entrada da estrutura.

 Linha aérea não blindada / Conexão indefinida.

 Linha enterrada não blindada / Conexão indefinida.

 Linha de energia com neutro multiaterrado / Nenhuma conexão.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização que o equipamento.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.
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(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    ) (    )

(    ) (    )

( X )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X ) (    )

(    ) (    )

(    )

( X )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

 Tipos de perdas analisadas.

 Tipo de perda L1: Perda de vida humana.

 Nenhuma medida de proteção.

 Avisos de alerta.

 Isolação elétrica.

 Equipotencialização efetiva do solo.

 Restrições físicas ou estrutura do edifício utilizada como subsistema de descida.

 Medidas de proteção adicionais nas linhas que adentram a estrutura.

 Nenhuma medida de proteção.

 Avisos visíveis de alerta.

 Isolação elétrica.

 Restrições físicas.

 Industrial, comercial.

 Outros.

 Nº relativo médio típico de vítimas feridas por:  Tipo da estrutura:

 Choque elétrico (Tipo de dano D1).
 Não aplicável.

 Todos os tipos.

 Danos físicos (Tipo de dano D2).

 Não aplicável.

 Risco de explosão.

 Hospital, hotel, escola, edifício cívico.

 Entreterimento público, igreja, museu.

 Medidas de proteção adicionais na estrutura.

 Risco de incêndio - Baixo

 Medidas tomadas para prevenção de incêndio.

 Nenhuma providência.

Extintores, instalações fixas operadas manualmente, instalações de alarme manuais,

hidrantes, compartimentos à prova de fogo, rotas de escape.

Uma das seguintes providências: instalações fixas operadas automaticamente, instalações de

alarme automático.

 Presença de perigo especial.

 Dificuldade de evacuação.

 Alto nível de pânico.

 Sem perigo especial.

 Baixo nível de pânico.

 Nível médio de pânico.

 Risco de explosão - Zonas 1, 21.

 Risco de explosão - Zonas 2, 22.

 Risco de incêndio - Alto.

 Risco de incêndio - Normal.
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 Omitido

(    )

(    )

(    )

( X )

-

-

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    )

 Bairro:  Omitido

A estrutura é responsável por serviços públicos a usuários fora de seu interior (gás,

água, energia, TV ou linhas de sinais)?
Não

 A estrutura possui patrimônio cultural em seu interior? Não

APÊNDICE A.2 - CHECK LIST PARA INSPEÇÃO DE SPDA - CONDOMÍNIO B

 Informações básicas da estrutura.

 Nome do condomínio:  Condomínio B

 Endereço:  Omitido

CEP:

 Não, estrutura sem características peculiares.

 A estrutura é uma propriedade onde animais possam ser perdidos? Não

 Qual é o número total de pessoas na estrutura? (uma aproximação pode ser feita). 140

 A estrutura possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Sim

Será realizado estudo de impacto econômico das soluções contra descargas

atmosféricas, face às perdas econômicas decorrentes destas?
Não

 A estrutura possui alguma característica peculiar?

 Sim, estrutura com risco de explosão.

 Sim, hospital com equipamentos elétricos para salvar vidas.

 Sim, estrutura em que falhas dos sistemas internos possam por em perigo a vida humana.

 O laudo possui:

 Dados sobre os subsistemas do SPDA. 

 Medição de resistência de aterramento.

 Garantia de continuidade do subsistema de descida.

 Fotografias, desenhos, etc.

 A edificação não possui ou não forneceu o laudo.

 O condomínio possui projeto documentado de proteção contra descargas atmosféricas? Não

 Data da elaboração do projeto:

 O condomínio possui laudo de instalações de SPDA? Não

Data da elaboração do laudo:

 A estrutura possui mais de 60 metros de altura? Não

 Dimensões da estrutura (em metros).

 Altura: 50,0  Largura: 15,0  Comprimento: 22,0

 Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte.

A estrutura possui alguma saliência elevada na cobertura? (caso haja,

anote o valor em metros, da altura da saliência).
Não

 Localização relativa da estrutura.

 Estrutura cercada por objetos mais altos.

 Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos.

 Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças.
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( X ) (    ) (    ) (    )

(    ) ( X )

(    ) (    ) (    )

( X ) (    )

( X ) (    ) (    )

 Subsistema de Captação

 Tipo de captação:

 Franklin 
a

 Faraday 
b

 Híbrido 
a , b

 Estrutural 
c

 
b
 Qual o afastamento dos condutores em malha? -

 
b
 Os isoladores estão em boas condições? -

 
b
 Os conectores da malha estão em bom estado? -

 
a
 Qual a altura, em metros, do captor acima do plano de referência? 7,0

 
a
 A haste encontra-se presa adequadamente? (vertical). Sim

 
a
 O sinalizador do mastro está funcionando? Sim

 As estruturas metálicas da cobertura estão interligadas ao subsistema de captação?

Não. Calhas, rufos e escadas marinheiro não estão interligados ao SPDA.

 Subsistema de Descida

 Tipo de descida:

 Estrutural 
a

 Não estrutural 
b

b
Os condutores circulam todo o perímetro da estrutura, em especial os cantos,

quinas, bordas e/ou saliências significativas?
-

 
c
 Material utilizado como captor estrutural: -

 
c
 Seção, em mm², do material utilizado como captor natural: -

 
b
 Componentes utilizados como descidas não estruturais:

 Cabos.  Fitas.  Aço maciço.

 Os subsistemas de descida e captação estão interligados? Sim

 
a
 Componentes utilizados como descidas estruturais:

 Ferragens estruturais.  Barra adicionais.  Pilares metálicos.

 
b 
Característica das descidas não estruturais:

 Aparentes.  Embutidas no reboco.

 Qual a seção do material utilizado nos condutores de descida? 50 mm²

 Qual a distância entre os condutores de descida? 3,0 m

 Há anéis intermediários de equipotencialização? Se sim, quantos? Não

 Qual o número de descidas que a estrutura possui? 2

 Há um condutor de descida para cada ponto saliente da estrutura? Não

 Qual o material utilizado nos condutores de descida? Aço galvanizado

 Há condutores de descida próximos a portas ou janelas? Não

 A continuidade elétrica dos condutores de descida é garantida? Sem informação
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(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

( X )  Linha de energia. (    )  Linha de sinal.

 Anel externo à estrutura protegida.

 Anel interno ou parcialmente interno à estrutura protegida.

 Interligação de armaduras na fundação e vigas.

 Eletrodos radiais (verticais, horizontais ou inclinados).

 Sem informação.

 Qual o material utilizado nos condutores de aterramento? Sem informação

 Subsistema de Aterramento

 Tipo de aterramento:

 Os subsistemas de aterramento e de descida estão interligados? Sem informação

 Proteção Contra Surtos

 O edifício possui DPS instalado no QDG? Não

 Possui DPS instalado no QD do elevador? Não

 Qual a seção do material utilizado nos condutores de aterramento? Sem informação

Qual a profundidade, em metros, do eletrodo de aterramento (exceto para

eletrodos naturais)?
Sem informação

Qual a distância, em metros, de afastamento entre o eletrodo de aterramento e a

estrutura (exceto para eletrodos naturais)?

Não há 

afastamento

 Ambiente de localização da estrutura.

 Rural.

 Suburbano.

 Urbano.

 Urbano com edifícios mais altos que 20 m.

 Linhas de energia e sinal que adentram à estrutura.

 Possui DPS instalado em quadros secundários? Não

 Possui DPS instalado nas tomadas internas? Sem informação

 Levantamento de informações para o Gerenciamento de Risco

 Densidade de descargas atmosféricas para a terra [descargas/km²/ano]. 7,0

  Linha 1:  Linha Copel

 Tipo de linha:

 Comprimento da seção da linha que adentra à estrutura [m]: 1.000,0

116



(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

 Aéreo.

 Enterrado.

 Cabos enterrados instalados completamente dentro de uma malha de aterramento.

 Tipo de linha conectada à estrutura (Instalação).

 Linha de energia ou sinal.

 Linha de energia em AT (com transformador AT/BT).

 Tipo de instalação da linha conectada à estrutura (Roteamento).

 Há estrutura adjacente? Não

 Dimensões da estrutura adjcente (em metros).

 Altura: -  Largura: -  Comprimento: -

 Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido (kV): 2,5

 Tipo de linha externa e forma de conexão na entrada da estrutura.

 Linha aérea não blindada / Conexão indefinida.

 Linha enterrada não blindada / Conexão indefinida.

 Linha de energia com neutro multiaterrado / Nenhuma conexão.

 Localização relativa da estrutura adjacente.

 Estrutura cercada por objetos mais altos.

 Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos.

 Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças.

 Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte.

 Não possui estrutura adjacente.

 Qualquer tipo / Interfaces isolantes de acordo com a NBR 5419-4.

 Condições de roteamento, blindagem e interligação.

Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização do equipamento.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização que o equipamento.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento de

equipotencialização que o equipamento.

 Cabo protegido contra descargas atmosféricas ou cabeamento em dutos para cabos protegido 

contra descargas atmosféricas, eletrodutos metálicos ou tubos metálicos / Blindagem

interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento.

 (Nenhuma linha externa) / Sem conexões com linhas externas (sistemas independentes).
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(    )

(    )

(    )

(    )

(    )  Linha de energia. ( X )  Linha de sinal.

(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 5 Ω/km < RS ≤ 20 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 1 Ω/km < RS ≤ 5 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - RS ≤ 1 Ω/km.

 Tipo de instalação da linha conectada à estrutura (Roteamento).

 Aéreo.

 Enterrado.

 Cabos enterrados instalados completamente dentro de uma malha de aterramento.

 Tipo de linha conectada à estrutura (Instalação).

 Linha de energia ou sinal.

 Sem informação.

  Linha 2:  Telecomunicações

 Tipo de linha:

 Comprimento da seção da linha que adentra à estrutura [m]: 1.000,0

 Linha de energia em AT (com transformador AT/BT).

 Há estrutura adjacente? Não

 Dimensões da estrutura adjcente (em metros).

 Altura: -  Largura: -  Comprimento: -

 Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido (kV): 1,5

 Tipo de linha externa e forma de conexão na entrada da estrutura.

 Linha aérea não blindada / Conexão indefinida.

 Linha enterrada não blindada / Conexão indefinida.

 Linha de energia com neutro multiaterrado / Nenhuma conexão.

 Localização relativa da estrutura adjacente.

 Estrutura cercada por objetos mais altos.

 Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos.

 Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças.

 Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte.

 Não possui estrutura adjacente.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização que o equipamento.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.
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(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )  Linha de energia. ( X )  Linha de sinal.

( X )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

 Qualquer tipo / Interfaces isolantes de acordo com a NBR 5419-4.

 Condições de roteamento, blindagem e interligação.

Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização do equipamento.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 5 Ω/km < RS ≤ 20 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 1 Ω/km < RS ≤ 5 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - RS ≤ 1 Ω/km.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento de

equipotencialização que o equipamento.

 Cabo protegido contra descargas atmosféricas ou cabeamento em dutos para cabos protegido 

contra descargas atmosféricas, eletrodutos metálicos ou tubos metálicos / Blindagem

interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento.

 (Nenhuma linha externa) / Sem conexões com linhas externas (sistemas independentes).

 Tipo de instalação da linha conectada à estrutura (Roteamento).

 Aéreo.

 Enterrado.

 Cabos enterrados instalados completamente dentro de uma malha de aterramento.

 Tipo de linha conectada à estrutura (Instalação).

 Linha de energia ou sinal.

 Sem informação.

  Linha 3:  Cabos coaxiais (Antena TV)

 Tipo de linha:

 Comprimento da seção da linha que adentra à estrutura [m]: 1.000,0

 Linha de energia em AT (com transformador AT/BT).

 Há estrutura adjacente? Não

 Dimensões da estrutura adjcente (em metros).

 Altura: -  Largura: -  Comprimento: -

 Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido (kV): 1,5

 Localização relativa da estrutura adjacente.

 Estrutura cercada por objetos mais altos.

 Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos.

 Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças.

 Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte.

 Não possui estrutura adjacente.
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(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

 Tempo de permanência das pessoas na zona, expresso em horas por ano:

(    )  Agricultura, concreto. (    )  Cascalho, tapete, carpete.

(    )  Marmore, cerâmica. ( X )  Asfalto, linóleo, madeira.

(    )

(    )

(    )

 Tipo de linha externa e forma de conexão na entrada da estrutura.

 Linha aérea não blindada / Conexão indefinida.

 Linha enterrada não blindada / Conexão indefinida.

 Linha de energia com neutro multiaterrado / Nenhuma conexão.

 Qualquer tipo / Interfaces isolantes de acordo com a NBR 5419-4.

 Condições de roteamento, blindagem e interligação.

Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização do equipamento.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 5 Ω/km < RS ≤ 20 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 1 Ω/km < RS ≤ 5 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - RS ≤ 1 Ω/km.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização que o equipamento.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento de

equipotencialização que o equipamento.

 Cabo protegido contra descargas atmosféricas ou cabeamento em dutos para cabos protegido 

contra descargas atmosféricas, eletrodutos metálicos ou tubos metálicos / Blindagem

interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento.

 (Nenhuma linha externa) / Sem conexões com linhas externas (sistemas independentes).

 Risco de incêndio ou explosão na estrutura

 Nenhum risco de explosão ou incêndio.

 Risco de explosão - Zonas 0, 20 e explosivos sólidos.

 Risco de explosão - Zonas 1, 21.

 Sem informação.

 Características da Zona

 Número de pessoas na zona: 140

8.760

 Tipo da superfície do solo ou piso.
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(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    ) (    )

(    ) (    )

( X )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X ) (    )

(    ) (    )

(    )

( X )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

 Risco de explosão - Zonas 1, 21.

 Risco de explosão - Zonas 2, 22.

Uma das seguintes providências: instalações fixas operadas automaticamente, instalações de

alarme automático.

 Presença de perigo especial.

 Sem perigo especial.  Dificuldade de evacuação.

 Baixo nível de pânico.  Alto nível de pânico.

 Risco de incêndio - Alto.

 Risco de incêndio - Normal.

 Risco de incêndio - Baixo

 Medidas tomadas para prevenção de incêndio.

 Nenhuma providência.

Extintores, instalações fixas operadas manualmente, instalações de alarme manuais,

hidrantes, compartimentos à prova de fogo, rotas de escape.

 Restrições físicas ou estrutura do edifício utilizada como subsistema de descida.

 Medidas de proteção adicionais nas linhas que adentram a estrutura.

 Nenhuma medida de proteção.  Isolação elétrica.

 Avisos visíveis de alerta.  Restrições físicas.

 Nível médio de pânico.

 Medidas de proteção adicionais na estrutura.

 Nenhuma medida de proteção.

 Avisos de alerta.

 Isolação elétrica.

 Equipotencialização efetiva do solo.

 Danos físicos (Tipo de dano D2).

 Não aplicável.

 Risco de explosão.

 Hospital, hotel, escola, edifício cívico.

 Entreterimento público, igreja, museu.

 Industrial, comercial.

 Outros.

 Tipos de perdas analisadas.

 Tipo de perda L1: Perda de vida humana.

 Nº relativo médio típico de vítimas feridas por:  Tipo da estrutura:

 Choque elétrico (Tipo de dano D1).
 Não aplicável.

 Todos os tipos.
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 Omitido

(    )

(    )

(    )

( X )

-

-

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    )

 Bairro:  Omitido

A estrutura é responsável por serviços públicos a usuários fora de seu interior (gás,

água, energia, TV ou linhas de sinais)?
Não

 A estrutura possui patrimônio cultural em seu interior? Não

APÊNDICE A.3 - CHECK LIST PARA INSPEÇÃO DE SPDA - CONDOMÍNIO C

 Informações básicas da estrutura.

 Nome do condomínio:  Condomínio C

 Endereço:  Omitido

CEP:

 Não, estrutura sem características peculiares.

 A estrutura é uma propriedade onde animais possam ser perdidos? Não

 Qual é o número total de pessoas na estrutura? (uma aproximação pode ser feita). 115

 A estrutura possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Sim

Será realizado estudo de impacto econômico das soluções contra descargas

atmosféricas, face às perdas econômicas decorrentes destas?
Não

 A estrutura possui alguma característica peculiar?

 Sim, estrutura com risco de explosão.

 Sim, hospital com equipamentos elétricos para salvar vidas.

 Sim, estrutura em que falhas dos sistemas internos possam por em perigo a vida humana.

 O laudo possui:

 Dados sobre os subsistemas do SPDA. 

 Medição de resistência de aterramento.

 Garantia de continuidade do subsistema de descida.

 Fotografias, desenhos, etc.

 A edificação não possui ou não forneceu o laudo.

 O condomínio possui projeto documentado de proteção contra descargas atmosféricas? Não

 Data da elaboração do projeto:

 O condomínio possui laudo de instalações de SPDA? Não

Data da elaboração do laudo:

 A estrutura possui mais de 60 metros de altura? Não

 Dimensões da estrutura (em metros).

 Altura: 65,0  Largura: 10,0  Comprimento: 40,0

 Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte.

A estrutura possui alguma saliência elevada na cobertura? (caso haja,

anote o valor em metros, da altura da saliência).
Não

 Localização relativa da estrutura.

 Estrutura cercada por objetos mais altos.

 Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos.

 Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças.
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( X ) (    ) (    ) (    )

(    ) ( X )

(    ) (    ) (    )

( X ) (    )

( X ) (    ) (    )

 Subsistema de Captação

 Tipo de captação:

 Franklin 
a

 Faraday 
b

 Híbrido 
a , b

 Estrutural 
c

 
b
 Qual o afastamento dos condutores em malha? -

 
b
 Os isoladores estão em boas condições? -

 
b
 Os conectores da malha estão em bom estado? -

 
a
 Qual a altura, em metros, do captor acima do plano de referência? 3,0

 
a
 A haste encontra-se presa adequadamente? (vertical). Sim

 
a
 O sinalizador do mastro está funcionando? Sim

 As estruturas metálicas da cobertura estão interligadas ao subsistema de captação?

 Não. Calhas, rufos e escadas marinheiro não estão interligados ao SPDA.

 Subsistema de Descida

 Tipo de descida:

 Estrutural 
a

 Não estrutural 
b

b
Os condutores circulam todo o perímetro da estrutura, em especial os cantos,

quinas, bordas e/ou saliências significativas?
-

 
c
 Material utilizado como captor estrutural: -

 
c
 Seção, em mm², do material utilizado como captor natural: -

 
b
 Componentes utilizados como descidas não estruturais:

 Cabos.  Fitas.  Aço maciço.

 Os subsistemas de descida e captação estão interligados? Sim

 
a
 Componentes utilizados como descidas estruturais:

 Ferragens estruturais.  Barra adicionais.  Pilares metálicos.

 
b 
Característica das descidas não estruturais:

 Aparentes.  Embutidas no reboco.

 Qual a seção do material utilizado nos condutores de descida? 50 mm²

 Qual a distância entre os condutores de descida? 0,5 m

 Há anéis intermediários de equipotencialização? Se sim, quantos? Não

 Qual o número de descidas que a estrutura possui? 2

 Há um condutor de descida para cada ponto saliente da estrutura? Não

 Qual o material utilizado nos condutores de descida? Aço galvanizado

 Há condutores de descida próximos a portas ou janelas? Não

 A continuidade elétrica dos condutores de descida é garantida? Sem informação
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(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

( X )  Linha de energia. (    )  Linha de sinal.

 Anel externo à estrutura protegida.

 Anel interno ou parcialmente interno à estrutura protegida.

 Interligação de armaduras na fundação e vigas.

 Eletrodos radiais (verticais, horizontais ou inclinados).

 Sem informação.

 Qual o material utilizado nos condutores de aterramento? Cobre

 Subsistema de Aterramento

 Tipo de aterramento:

 Os subsistemas de aterramento e de descida estão interligados? Sim

 Proteção Contra Surtos

 O edifício possui DPS instalado no QDG? Não

 Possui DPS instalado no QD do elevador? Não

 Qual a seção do material utilizado nos condutores de aterramento? 50 mm2

Qual a profundidade, em metros, do eletrodo de aterramento (exceto para

eletrodos naturais)?
Sem informação

Qual a distância, em metros, de afastamento entre o eletrodo de aterramento e a

estrutura (exceto para eletrodos naturais)?

Não há 

afastamento

 Ambiente de localização da estrutura.

 Rural.

 Suburbano.

 Urbano.

 Urbano com edifícios mais altos que 20 m.

 Linhas de energia e sinal que adentram à estrutura.

 Possui DPS instalado em quadros secundários? Não

 Possui DPS instalado nas tomadas internas? Sem informação

 Levantamento de informações para o Gerenciamento de Risco

 Densidade de descargas atmosféricas para a terra [descargas/km²/ano]. 7,0

  Linha 1:  Linha Copel

 Tipo de linha:

 Comprimento da seção da linha que adentra à estrutura [m]: 1.000,0
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(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

 Aéreo.

 Enterrado.

 Cabos enterrados instalados completamente dentro de uma malha de aterramento.

 Tipo de linha conectada à estrutura (Instalação).

 Linha de energia ou sinal.

 Linha de energia em AT (com transformador AT/BT).

 Tipo de instalação da linha conectada à estrutura (Roteamento).

 Há estrutura adjacente? Não

 Dimensões da estrutura adjcente (em metros).

 Altura: -  Largura: -  Comprimento: -

 Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido (kV): 2,5

 Tipo de linha externa e forma de conexão na entrada da estrutura.

 Linha aérea não blindada / Conexão indefinida.

 Linha enterrada não blindada / Conexão indefinida.

 Linha de energia com neutro multiaterrado / Nenhuma conexão.

 Localização relativa da estrutura adjacente.

 Estrutura cercada por objetos mais altos.

 Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos.

 Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças.

 Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte.

 Não possui estrutura adjacente.

 Qualquer tipo / Interfaces isolantes de acordo com a NBR 5419-4.

 Condições de roteamento, blindagem e interligação.

Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização do equipamento.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização que o equipamento.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento de

equipotencialização que o equipamento.

 Cabo protegido contra descargas atmosféricas ou cabeamento em dutos para cabos protegido 

contra descargas atmosféricas, eletrodutos metálicos ou tubos metálicos / Blindagem

interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento.

 (Nenhuma linha externa) / Sem conexões com linhas externas (sistemas independentes).
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(    )

(    )

(    )

(    )

(    )  Linha de energia. ( X )  Linha de sinal.

(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 5 Ω/km < RS ≤ 20 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 1 Ω/km < RS ≤ 5 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - RS ≤ 1 Ω/km.

 Tipo de instalação da linha conectada à estrutura (Roteamento).

 Aéreo.

 Enterrado.

 Cabos enterrados instalados completamente dentro de uma malha de aterramento.

 Tipo de linha conectada à estrutura (Instalação).

 Linha de energia ou sinal.

 Sem informação.

  Linha 2:  Telecomunicações

 Tipo de linha:

 Comprimento da seção da linha que adentra à estrutura [m]: 1.000,0

 Linha de energia em AT (com transformador AT/BT).

 Há estrutura adjacente? Não

 Dimensões da estrutura adjcente (em metros).

 Altura: -  Largura: -  Comprimento: -

 Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido (kV): 1,5

 Tipo de linha externa e forma de conexão na entrada da estrutura.

 Linha aérea não blindada / Conexão indefinida.

 Linha enterrada não blindada / Conexão indefinida.

 Linha de energia com neutro multiaterrado / Nenhuma conexão.

 Localização relativa da estrutura adjacente.

 Estrutura cercada por objetos mais altos.

 Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos.

 Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças.

 Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte.

 Não possui estrutura adjacente.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização que o equipamento.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.
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(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )  Linha de energia. ( X )  Linha de sinal.

( X )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

 Qualquer tipo / Interfaces isolantes de acordo com a NBR 5419-4.

 Condições de roteamento, blindagem e interligação.

Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização do equipamento.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 5 Ω/km < RS ≤ 20 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 1 Ω/km < RS ≤ 5 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - RS ≤ 1 Ω/km.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento de

equipotencialização que o equipamento.

 Cabo protegido contra descargas atmosféricas ou cabeamento em dutos para cabos protegido 

contra descargas atmosféricas, eletrodutos metálicos ou tubos metálicos / Blindagem

interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento.

 (Nenhuma linha externa) / Sem conexões com linhas externas (sistemas independentes).

 Tipo de instalação da linha conectada à estrutura (Roteamento).

 Aéreo.

 Enterrado.

 Cabos enterrados instalados completamente dentro de uma malha de aterramento.

 Tipo de linha conectada à estrutura (Instalação).

 Linha de energia ou sinal.

 Sem informação.

  Linha 3:  Cabos coaxiais (Antena TV)

 Tipo de linha:

 Comprimento da seção da linha que adentra à estrutura [m]: 1.000,0

 Linha de energia em AT (com transformador AT/BT).

 Há estrutura adjacente? Não

 Dimensões da estrutura adjcente (em metros).

 Altura: -  Largura: -  Comprimento: -

 Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido (kV): 1,5

 Localização relativa da estrutura adjacente.

 Estrutura cercada por objetos mais altos.

 Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos.

 Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças.

 Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte.

 Não possui estrutura adjacente.
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(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

 Tempo de permanência das pessoas na zona, expresso em horas por ano:

(    )  Agricultura, concreto. (    )  Cascalho, tapete, carpete.

(    )  Marmore, cerâmica. ( X )  Asfalto, linóleo, madeira.

(    )

(    )

(    )

 Tipo de linha externa e forma de conexão na entrada da estrutura.

 Linha aérea não blindada / Conexão indefinida.

 Linha enterrada não blindada / Conexão indefinida.

 Linha de energia com neutro multiaterrado / Nenhuma conexão.

 Qualquer tipo / Interfaces isolantes de acordo com a NBR 5419-4.

 Condições de roteamento, blindagem e interligação.

Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização do equipamento.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 5 Ω/km < RS ≤ 20 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - 1 Ω/km < RS ≤ 5 Ω/km.

Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de

equiptencialização do equipamento - RS ≤ 1 Ω/km.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo

barramento de equipotencialização que o equipamento.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem não interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.

Linha enterrada blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento

de equipotencialização que o equipamento.

Linha aérea blindada (energia ou sinal) / Blindagem interligada ao mesmo barramento de

equipotencialização que o equipamento.

 Cabo protegido contra descargas atmosféricas ou cabeamento em dutos para cabos protegido 

contra descargas atmosféricas, eletrodutos metálicos ou tubos metálicos / Blindagem

interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento.

 (Nenhuma linha externa) / Sem conexões com linhas externas (sistemas independentes).

 Risco de incêndio ou explosão na estrutura

 Nenhum risco de explosão ou incêndio.

 Risco de explosão - Zonas 0, 20 e explosivos sólidos.

 Risco de explosão - Zonas 1, 21.

 Sem informação.

 Características da Zona

 Número de pessoas na zona: 115

8.760

 Tipo da superfície do solo ou piso.
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(    )

(    )

(    )

(    )

( X )

(    )

( X )

(    )

(    ) (    )

(    ) (    )

( X )

( X )

(    )

(    )

(    )

(    )

( X ) (    )

(    ) (    )

(    )

( X )

(    )

(    )

( X )

(    )

(    )

(    )

 Risco de explosão - Zonas 1, 21.

 Risco de explosão - Zonas 2, 22.

Uma das seguintes providências: instalações fixas operadas automaticamente, instalações de

alarme automático.

 Presença de perigo especial.

 Sem perigo especial.  Dificuldade de evacuação.

 Baixo nível de pânico.  Alto nível de pânico.

 Risco de incêndio - Alto.

 Risco de incêndio - Normal.

 Risco de incêndio - Baixo

 Medidas tomadas para prevenção de incêndio.

 Nenhuma providência.

Extintores, instalações fixas operadas manualmente, instalações de alarme manuais,

hidrantes, compartimentos à prova de fogo, rotas de escape.

 Restrições físicas ou estrutura do edifício utilizada como subsistema de descida.

 Medidas de proteção adicionais nas linhas que adentram a estrutura.

 Nenhuma medida de proteção.  Isolação elétrica.

 Avisos visíveis de alerta.  Restrições físicas.

 Nível médio de pânico.

 Medidas de proteção adicionais na estrutura.

 Nenhuma medida de proteção.

 Avisos de alerta.

 Isolação elétrica.

 Equipotencialização efetiva do solo.

 Danos físicos (Tipo de dano D2).

 Não aplicável.

 Risco de explosão.

 Hospital, hotel, escola, edifício cívico.

 Entreterimento público, igreja, museu.

 Industrial, comercial.

 Outros.

 Tipos de perdas analisadas.

 Tipo de perda L1: Perda de vida humana.

 Nº relativo médio típico de vítimas feridas por:  Tipo da estrutura:

 Choque elétrico (Tipo de dano D1).
 Não aplicável.

 Todos os tipos.
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APÊNDICE B.1 - PARÂMETROS DE ENTRADA DA ANÁLISE DE RISCOS - CONDOMÍNIO A

 Características gerais da estrutura e das linhas conectadas.

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra [descargas/km²/ano]. 7,0

 nt - Número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado. 40

 nz - Número de possíveis pessoas em perigo (vítimas ou usuários não servidos). 40

 tz - Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso. 8.760

 L - Comprimento da estrutura [m]. 32,0

 Linhas que adentram à estrutura Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 Parâmetros relativos à área de exposição equivalente.

 Estrutura

 H - Altura da estrutura [m]. 23,0

 W - Largura da estrutura [m]. 11,0

 LJ - Comprimento da estrutura adjacente [m]. 0,0 0,0 0,0

 LL - Comprimento da seção da linha conectada à estrutura [m]. 1000,0 1000,0 1000,0

 HJ - Altura da estrutura adjacente [m]. 0,0 0,0 0,0

 WJ - Largura da estrutura adjacente  [m]. 0,0 0,0 0,0

 CDJ - Fator de localização de uma estrutura adjacente. 0 0 0

 CE - Fator ambiental. 0,01 0,01 0,01

 Parâmetros relativos à análise do número anual N de eventos perigosos.

 Estrutura.

 CD - Fator de localização. 0,50

 Linhas que adentram à estrutura. Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 Estrutura.

PTA - Probabilidade de reduzir PA dependendo das medidas de proteção contra

tensões de toque.
1,00

 PB - Probabilidade de danos físicos à estrutura (descargas à estrutura). 0,200

PTU - Probabilidade de reduzir PU dependendo das medidas de proteção contra

tensões de toque e passo.
1,00

 CI - Fator de instalação de uma linha. 0,50 0,50 1,00

 CT - Fator de tipo de linha para um transformador AT/BT.

 Parâmetros relativos à redução de valores das probabilidades Px de dano.

1,0 1,0 1,0
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PLD - Probabilidade de reduzir PU , PV e PW dependendo das

características da linha e da tensão suportável do equipamento

(descargas atmosféricas na linha conectada).

1,00 1,00 1,00

PEB - Probabilidade de reduzir PU e PV dependendo das características da linha e

da tensão suportável do equipamento quando EB (ligação equipotencial) é

instalada.

1,000

 Linhas que adentram à estrutura. Linha (1) Linha (2) Linha (3)

Uw - Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser

protegido, expressa em quilovolts (kV).
2,5 1,5 1,5

 Parâmetros relativos à análise de quandidade de perda Lx.

 hz - Fator de aumento de perda quando um perigo especial está presente. 5

CLD - Fator dependente da blindagem, aterramento e condições

de isolação da linha para descargas atmosféricas na linha.
1 1 1

 LT - Perda devido a ferimentos por choque elétrico - Perda L1. 0,01

 LF - Perda em uma estrutura devido a danos físicos - Perda L1. 0,10

 rf - Fator redutor de perda dependente do risco de incêndio. 0,001

 rp - Fator redutor de perda devido às precauções contra incêndio. 0,5

 rt - Fator de redução associado ao tipo de superfície do solo. 0,00001
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APÊNDICE B.2 - PARÂMETROS DE ENTRADA DA ANÁLISE DE RISCOS - CONDOMÍNIO B

 Características gerais da estrutura e das linhas conectadas.

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra [descargas/km²/ano]. 7,0

 nt - Número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado. 140

 H - Altura da estrutura [m]. 50,0

 W - Largura da estrutura [m]. 15,0

 L - Comprimento da estrutura [m]. 22,0

 nz - Número de possíveis pessoas em perigo (vítimas ou usuários não servidos). 140

 tz - Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso. 8.760

 Parâmetros relativos à área de exposição equivalente.

 Estrutura

 WJ - Largura da estrutura adjacente  [m]. 0,0 0,0 0,0

 LJ - Comprimento da estrutura adjacente [m]. 0,0 0,0 0,0

 Linhas que adentram à estrutura Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 HJ - Altura da estrutura adjacente [m]. 0,0 0,0 0,0

 CD - Fator de localização. 0,50

 Linhas que adentram à estrutura. Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 LL - Comprimento da seção da linha conectada à estrutura [m]. 1000,0 1000,0 1000,0

 Parâmetros relativos à análise do número anual N de eventos perigosos.

 Estrutura.

 CI - Fator de instalação de uma linha. 0,50 0,50 1,00

 CT - Fator de tipo de linha para um transformador AT/BT. 1,0 1,0 1,0

 CDJ - Fator de localização de uma estrutura adjacente. 0 0 0

 CE - Fator ambiental. 0,01 0,01 0,01

PTU - Probabilidade de reduzir PU dependendo das medidas de proteção contra

tensões de toque e passo.
1,00

 Parâmetros relativos à redução de valores das probabilidades Px de dano.

 Estrutura.

PTA - Probabilidade de reduzir PA dependendo das medidas de proteção contra

tensões de toque.
1,00

 PB - Probabilidade de danos físicos à estrutura (descargas à estrutura). 0,200
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PEB - Probabilidade de reduzir PU e PV dependendo das características da linha e

da tensão suportável do equipamento quando EB (ligação equipotencial) é

instalada.

1,000

 Linhas que adentram à estrutura. Linha (1) Linha (2) Linha (3)

Uw - Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser

protegido, expressa em quilovolts (kV).
2,5 1,5 1,5

 Parâmetros relativos à análise de quandidade de perda Lx.

 hz - Fator de aumento de perda quando um perigo especial está presente. 5

PLD - Probabilidade de reduzir PU , PV e PW dependendo das

características da linha e da tensão suportável do equipamento

(descargas atmosféricas na linha conectada).

1,00 1,00 1,00

CLD - Fator dependente da blindagem, aterramento e condições

de isolação da linha para descargas atmosféricas na linha.
1 1 1

 LT - Perda devido a ferimentos por choque elétrico - Perda L1. 0,01

 LF - Perda em uma estrutura devido a danos físicos - Perda L1. 0,10

 rf - Fator redutor de perda dependente do risco de incêndio. 0,001

 rp - Fator redutor de perda devido às precauções contra incêndio. 0,2

 rt - Fator de redução associado ao tipo de superfície do solo. 0,00001
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APÊNDICE B.3 - PARÂMETROS DE ENTRADA DA ANÁLISE DE RISCOS - CONDOMÍNIO C

 Características gerais da estrutura e das linhas conectadas.

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra [descargas/km²/ano]. 7,0

 nt - Número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado. 115

 H - Altura da estrutura [m]. 65,0

 W - Largura da estrutura [m]. 10,0

 L - Comprimento da estrutura [m]. 40,0

 nz - Número de possíveis pessoas em perigo (vítimas ou usuários não servidos). 115

 tz - Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso. 8.760

 Parâmetros relativos à área de exposição equivalente.

 Estrutura

 WJ - Largura da estrutura adjacente  [m]. 0,0 0,0 0,0

 LJ - Comprimento da estrutura adjacente [m]. 0,0 0,0 0,0

 Linhas que adentram à estrutura Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 HJ - Altura da estrutura adjacente [m]. 0,0 0,0 0,0

 CD - Fator de localização. 0,50

 Linhas que adentram à estrutura. Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 LL - Comprimento da seção da linha conectada à estrutura [m]. 1000,0 1000,0 1000,0

 Parâmetros relativos à análise do número anual N de eventos perigosos.

 Estrutura.

 CI - Fator de instalação de uma linha. 0,50 0,50 1,00

 CT - Fator de tipo de linha para um transformador AT/BT. 1,0 1,0 1,0

 CDJ - Fator de localização de uma estrutura adjacente. 0 0 0

 CE - Fator ambiental. 0,01 0,01 0,01

PTU - Probabilidade de reduzir PU dependendo das medidas de proteção contra

tensões de toque e passo.
1,00

 Parâmetros relativos à redução de valores das probabilidades Px de dano.

 Estrutura.

PTA - Probabilidade de reduzir PA dependendo das medidas de proteção contra

tensões de toque.
1,00

 PB - Probabilidade de danos físicos à estrutura (descargas à estrutura). 0,100
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PEB - Probabilidade de reduzir PU e PV dependendo das características da linha e

da tensão suportável do equipamento quando EB (ligação equipotencial) é

instalada.

1,000

 Linhas que adentram à estrutura. Linha (1) Linha (2) Linha (3)

Uw - Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser

protegido, expressa em quilovolts (kV).
2,5 1,5 1,5

 Parâmetros relativos à análise de quandidade de perda Lx.

 hz - Fator de aumento de perda quando um perigo especial está presente. 5

PLD - Probabilidade de reduzir PU , PV e PW dependendo das

características da linha e da tensão suportável do equipamento

(descargas atmosféricas na linha conectada).

1,00 1,00 1,00

CLD - Fator dependente da blindagem, aterramento e condições

de isolação da linha para descargas atmosféricas na linha.
1 1 1

 LT - Perda devido a ferimentos por choque elétrico - Perda L1. 0,01

 LF - Perda em uma estrutura devido a danos físicos - Perda L1. 0,10

 rf - Fator redutor de perda dependente do risco de incêndio. 0,001

 rp - Fator redutor de perda devido às precauções contra incêndio. 0,2

 rt - Fator de redução associado ao tipo de superfície do solo. 0,00001
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 L - Comprimento da estrutura [m]. 32,0

AD = L . W + 2 . (3 . H) . (L + W) + π . (3 . H)
2
    (Estrutura retangular)

AD = 2,12E+04

 ADJ - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas a uma estrutura adjacente.

APÊNDICE C.1 - MEMORIAL DE CÁLCULO DA ANÁLISE DE RISCOS - CONDOMÍNIO A

 Cálculo das áreas de exposição equivalente.

 AD - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas a uma estrutura.

 H - Altura da estrutura [m]. 23,0

 W - Largura da estrutura [m]. 11,0

Parâmetros para o cálculo de ADJ

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 HJ - Altura da estrutura adjacente [m]. 0,0 0,0 0,0

 AM - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas perto de uma estrutura.

 W - Largura da estrutura [m]. 11,0

 L - Comprimento da estrutura [m]. 32,0

AM = 2 . 500 .  (L + W) + π . 500
2

ADJ(3) = 0,00E+00

 WJ - Largura da estrutura adjacente  [m]. 0,0 0,0 0,0

 LJ - Comprimento da estrutura adjacente [m]. 0,0 0,0 0,0

ADJ = LJ . WJ + 2 . (3 . HJ) . (LJ + WJ) + π . (3 . HJ)
2
    (Estrutura retangular)

ADJ(1) = 0,00E+00

ADJ(2) = 0,00E+00

 LL - Comprimento da seção da linha conectada à estrutura [m]. 1.000,0 1.000,0 1.000,0

AM = 8,28E+05

 AL - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas em uma linha.

Parâmetros para o cálculo de AL

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)
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AL = 40 . LL

AL(1) = 4,00E+04

 LL - Comprimento da seção da linha conectada à estrutura [m]. 1.000,0 1.000,0 1.000,0

AI = 4000 . LL

AI(1) = 4,00E+06

AL(2) = 4,00E+04

AL(3) = 4,00E+04

 AI - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas perto de uma linha.

Parâmetros para o cálculo de AI

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 RA1 - Componente de risco (ferimentos a seres vivos – descarga atmosférica na estrutura).

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às tensões

de toque e passo dentro da estrutura e fora nas zonas até 3m ao redor dos condutores de descidas. 

 ND - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura.

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0

 AD - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas a uma estrutura isolada.2,12E+04

AI(2) = 4,00E+06

AI(3) = 4,00E+06

 Risco de perda de vida humana (R1).

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam em

consideração as componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, descargas em

uma linha conectada à estrutura e próximo desta.

 CD - Fator de localização. 0,50

ND  = NG . AD . CD . 10
-6

PA - Probabilidade de ferimentos de seres vivos por choque elétrico (descargas atmosféricas

à estrutura).

ND = 7,44E-02
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 PB - Probabilidade de danos físicos à estrutura (descargas atmosféricas à estrutura). 0,200

PA  = PTA . PB

LA - Perda relacionada aos ferimentos a seres vivos por choque elétrico (descargas

atmosféricas à estrutura).

 nz - Número de possíveis pessoas em perigo (vitimas ou usuários não servidos). 40

 PTA - Probabilidade de reduzir PA dependendo das medidas de proteção contra tensões 

de toque e passo.
1,00

2,00E-01PA =

1,49E-09RA1=

 rt - Fator de redução associado ao tipo de superfície do solo. 0,00001

LA = rt . LT . (nZ/nt) . (tZ/8760)

 Cálculo da componente RA1.

RA1 = ND . PA . LA

 nt - Número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado. 40

 tZ  - Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso. 8760

 LT - Perda devido a ferimentos por choque elétrico - Tipo de perda L1. 0,01

1,00E-07LA =

AD - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas a uma estrutura

isolada.
2,12E+04

 CD - Fator de localização. 0,50

ND  = NG . AD . CD . 10
-6

 RB1 - Componente de risco (danos físicos na estrutura – descarga atmosférica na estrutura).

Componente relativo a danos físicos causados por centelhamentos perigosos dentro da estrutura

iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio ambiente. 

 ND - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura.

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0
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ND = 7,44E-02

 tZ  - Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso. 8760

 LF - Perda em uma estrutura devido a danos físicos - Tipo de perda L1. 0,10

 rP - Fator redutor de perda devido às precauções contra incêndio. 0,5

 PB - Probabilidade de danos físicos à estrutura (descargas atmosféricas à estrutura).

LB - Perda em uma estrutura relacionada a danos físicos (descargas atmosféricas à

estrutura).

 nz - Número de possíveis pessoas em perigo (vitimas ou usuários não servidos). 40

 nt - Número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado. 40

PB = 2,00E-01

 Cálculo da componente RB1.

RB1 = ND . PB . LB

 rf - Fator redutor de perda dependente do risco de incêndio. 0,001

 hZ - Fator de aumento de perda quando um perigo especial está presente. 5

LB = rp . hz . rf . LF . (nZ/nt) . (tZ/8760)

LB = 2,50E-04

AL - Área de exposição equivalente para descargas

atmosféricas em uma linha.
4,00E+04 4,00E+04 4,00E+04

 CI - Fator de instalação de uma linha. 0,50 0,50 1,00

RB1 = 3,72E-06

Parâmetros para o cálculo de NL

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0

RU1 - Componente de risco (ferimentos a seres vivos – descarga atmosférica na linha

conectada).

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos causados por choque elétrico devido às tensões

de toque e passo dentro da estrutura. 

 NL - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas a uma linha.
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NL(X) = NG(X) . AL(X) . CI(X) . CT(X) . CE(X) . 10
-6

NL(1) = 1,40E-03

NL(2) = 1,40E-03

NL(3) = 2,80E-03

CT - Fator de tipo de linha para um transformador AT/BT na

linha.
1,0 1,0 1,0

 CE - Fator ambiental. 0,01 0,01 0,01

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0

CT - Fator de tipo de linha para um transformador AT/BT na

linha.
1,0 1,0 1,0

NDJ - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura

adjacente.

Parâmetros para o cálculo de NDJ

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

NDJ(X) = NG(X) . ADJ(X) . CDJ(X) . CT(X) . 10
-6

NDJ(1) = 0,00E+00

NDJ(2) = 0,00E+00

NDJ(3) = 0,00E+00

ADJ - Área de exposição equivalente para descargas

atmosféricas a uma estrutura adjacente.
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

 CDJ - Fator de localização de uma estrutura adjacente. 0 0 0

PTU - Probabilidade de reduzir PU dependendo das medidas de

proteção contra tensões de toque e passo.
1,00

PEB - Probabilidade de reduzir PU e PV dependendo das

características da linha e da tensão suportável do equipamento

quando EB (ligação equipotencial) é instalada.

1,000

PLD - Probabilidade de reduzir PU , PV e PW dependendo das

características da linha e da tensão suportável do equipamento

(descargas atmosféricas na linha conectada).

1,00 1,00 1,00

PU - Probabilidade de ferimentos de seres vivos por choque elétrico (descargas atmosféricas

perto da linha conectada).

Parâmetros para o cálculo de PU

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)
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PU(2) = 1,00E+00

PU(3) = 1,00E+00

LU - Perda relacionada a ferimentos de seres vivos por choque elétrico (descargas

atmosféricas na linha).

 nz - Número de possíveis pessoas em perigo (vitimas ou usuários não servidos). 40

CLD - Fator dependente da blindagem, aterramento e condições

de isolação da linha para descargas atmosféricas na linha.
1 1 1

PU(X) = PTU(X) . PEB(X) . PLD(X) . CLD(X)

PU(1) = 1,00E+00

 rt - Fator de redução associado ao tipo de superfície do solo. 0,00001

LU = rt . LT . (nZ/nt) . (tZ/8760)

 Cálculo da componente RU1.

RU(X) = (NL(X) + NDJ(X)) . PU(X) . LU(X)

1,00E-07LU =

 nt - Número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado. 40

 tZ  - Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso. 8760

 LT - Perda devido a ferimentos por choque elétrico - Tipo de perda L1. 0,01

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos

perigosos entre instalações externas e partes metálicas geralmente no ponto de entrada da linha na

estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida ou ao longo das linhas.

RU(1) = 1,40E-10

RU(2) = 1,40E-10

RU(3) = 2,80E-10

RU1 = 5,60E-10

RU1 =  RU(1) + RU(2) + RU(3) 

RV1 - Componente de risco (danos físicos na estrutura – descarga atmosférica na linha

conectada).
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 NL - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas a uma linha.

Parâmetros para o cálculo de NL

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0

AL - Área de exposição equivalente para descargas

atmosféricas em uma linha.
4,00E+04 4,00E+04 4,00E+04

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0

 CE - Fator ambiental. 0,01 0,01 0,01

NL(X) = NG(X) . AL(X) . CI(X) . CT(X) . CE(X) . 10
-6

NL(1) = 1,40E-03

 CI - Fator de instalação de uma linha. 0,50 0,50 1,00

CT - Fator de tipo de linha para um transformador AT/BT na

linha.
1,0 1,0 1,0

CT - Fator de tipo de linha para um transformador AT/BT na

linha.
1,0 1,0 1,0

NL(2) = 1,40E-03

NL(3) = 2,80E-03

NDJ - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura

adjacente.

Parâmetros para o cálculo de NDJ

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

NDJ(X) = NG(X) . ADJ(X) . CDJ(X) . CT(X) . 10
-6

NDJ(1) = 0,00E+00

NDJ(2) = 0,00E+00

NDJ(3) = 0,00E+00

ADJ - Área de exposição equivalente para descargas

atmosféricas a uma estrutura adjacente.
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

 CDJ - Fator de localização de uma estrutura adjacente. 0 0 0

PV - Probabilidade de danos físicos à estrutura (descargas atmosféricas perto da linha

conectada).
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RV1 = 1,40E-06

PEB - Probabilidade de reduzir PU e PV dependendo das

características da linha e da tensão suportável do equipamento

quando EB (ligação equipotencial) é instalada.

1,000

PLD - Probabilidade de reduzir PU , PV e PW dependendo das

características da linha e da tensão suportável do equipamento

(descargas atmosféricas na linha conectada).

1,00 1,00 1,00

Parâmetros para o cálculo de PV

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

PV(2) = 1,00E+00

PV(3) = 1,00E+00

 LV - Perda em uma estrutura devido a danos físicos (descargas atmosféricas na linha).

 nz - Número de possíveis pessoas em perigo (vitimas ou usuários não servidos). 40

CLD - Fator dependente da blindagem, aterramento e condições

de isolação da linha para descargas atmosféricas na linha.
1 1 1

PV(X) = PEB(X) . PLD(X) . CLD(X) 

PV(1) = 1,00E+00

RV1 =  RV(1) + RV(2) + RV(3) 

RV(2) = 3,50E-07

RV(3) = 7,00E-07

LV = rp . hz . rf . LF . (nZ/nt) . (tZ/8760)

 Cálculo da componente RV1.

RV(X) = (NL(X) + NDJ(X)) . PV(X) . LV(X)

RV(1) = 3,50E-07

2,50E-04LV =

 rP - Fator redutor de perda devido às precauções contra incêndio. 0,5

 rf - Fator redutor de perda dependente do risco de incêndio. 0,001

 hZ - Fator de aumento de perda quando um perigo especial está presente. 5

 nt - Número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado. 40

 tZ  - Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso. 8760

 LF - Perda em uma estrutura devido a danos físicos - Tipo de perda L1. 0,10
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 L - Comprimento da estrutura [m]. 22,0

AD = L . W + 2 . (3 . H) . (L + W) + π . (3 . H)
2
    (Estrutura retangular)

AD = 8,21E+04

 ADJ - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas a uma estrutura adjacente.

APÊNDICE C.2 - MEMORIAL DE CÁLCULO DA ANÁLISE DE RISCOS - CONDOMÍNIO B

 Cálculo das áreas de exposição equivalente.

 AD - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas a uma estrutura.

 H - Altura da estrutura [m]. 50,0

 W - Largura da estrutura [m]. 15,0

 WJ - Largura da estrutura adjacente  [m]. 0,0 0,0 0,0

 LJ - Comprimento da estrutura adjacente [m]. 0,0 0,0 0,0

Parâmetros para o cálculo de ADJ

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 HJ - Altura da estrutura adjacente [m]. 0,0 0,0 0,0

 AM - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas perto de uma estrutura.

 W - Largura da estrutura [m]. 15,0

 L - Comprimento da estrutura [m]. 22,0

AM = 2 . 500 .  (L + W) + π . 500
2

ADJ = LJ . WJ + 2 . (3 . HJ) . (LJ + WJ) + π . (3 . HJ)
2
    (Estrutura retangular)

ADJ(1) = 0,00E+00

ADJ(2) = 0,00E+00

ADJ(3) = 0,00E+00

 LL - Comprimento da seção da linha conectada à estrutura [m]. 1.000,0 1.000,0 1.000,0

AM = 8,22E+05

 AL - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas em uma linha.

Parâmetros para o cálculo de AL

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)
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AL = 40 . LL

AL(1) = 4,00E+04

AL(2) = 4,00E+04

AL(3) = 4,00E+04

 AI - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas perto de uma linha.

Parâmetros para o cálculo de AI

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

AI(2) = 4,00E+06

AI(3) = 4,00E+06

 Risco de perda de vida humana (R1).

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam em

consideração as componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, descargas em

uma linha conectada à estrutura e próximo desta.

 LL - Comprimento da seção da linha conectada à estrutura [m]. 1.000,0 1.000,0 1.000,0

AI = 4000 . LL

AI(1) = 4,00E+06

 CD - Fator de localização. 0,50

ND  = NG . AD . CD . 10
-6

ND = 2,87E-01

PA - Probabilidade de ferimentos de seres vivos por choque elétrico (descargas atmosféricas

à estrutura).

 RA1 - Componente de risco (ferimentos a seres vivos – descarga atmosférica na estrutura).

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às tensões

de toque e passo dentro da estrutura e fora nas zonas até 3m ao redor dos condutores de descidas. 

 ND - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura.

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0

 AD - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas a uma estrutura isolada.8,21E+04
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LA - Perda relacionada aos ferimentos a seres vivos por choque elétrico (descargas

atmosféricas à estrutura).

 nz - Número de possíveis pessoas em perigo (vitimas ou usuários não servidos). 140

 nt - Número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado. 140

 tZ  - Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso. 8760

 PTA - Probabilidade de reduzir PA dependendo das medidas de proteção contra tensões 

de toque e passo.
1,00

 PB - Probabilidade de danos físicos à estrutura (descargas atmosféricas à estrutura). 0,200

PA  = PTA . PB

PA = 2,00E-01

 Cálculo da componente RA1.

RA1 = ND . PA . LA

RA1= 5,75E-09

 RB1 - Componente de risco (danos físicos na estrutura – descarga atmosférica na estrutura).

Componente relativo a danos físicos causados por centelhamentos perigosos dentro da estrutura

iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio ambiente. 

 LT - Perda devido a ferimentos por choque elétrico - Tipo de perda L1. 0,01

 rt - Fator de redução associado ao tipo de superfície do solo. 0,00001

LA = rt . LT . (nZ/nt) . (tZ/8760)

LA = 1,00E-07

ND  = NG . AD . CD . 10
-6

 ND - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura.

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0

AD - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas a uma estrutura

isolada.
8,21E+04

 CD - Fator de localização. 0,50
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ND = 2,87E-01

 PB - Probabilidade de danos físicos à estrutura (descargas atmosféricas à estrutura).

PB = 2,00E-01

 LF - Perda em uma estrutura devido a danos físicos - Tipo de perda L1. 0,10

 rP - Fator redutor de perda devido às precauções contra incêndio. 0,2

 rf - Fator redutor de perda dependente do risco de incêndio. 0,001

LB - Perda em uma estrutura relacionada a danos físicos (descargas atmosféricas à

estrutura).

 nz - Número de possíveis pessoas em perigo (vitimas ou usuários não servidos). 140

 nt - Número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado. 140

 tZ  - Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso. 8760

RB1 = ND . PB . LB

RB1 = 5,75E-06

RU1 - Componente de risco (ferimentos a seres vivos – descarga atmosférica na linha

conectada).

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos causados por choque elétrico devido às tensões

de toque e passo dentro da estrutura. 

 NL - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas a uma linha.

 hZ - Fator de aumento de perda quando um perigo especial está presente. 5

LB = rp . hz . rf . LF . (nZ/nt) . (tZ/8760)

LB = 1,00E-04

 Cálculo da componente RB1.

AL - Área de exposição equivalente para descargas

atmosféricas em uma linha.
4,00E+04 4,00E+04 4,00E+04

 CI - Fator de instalação de uma linha. 0,50 0,50 1,00

Parâmetros para o cálculo de NL

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0
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NL(X) = NG(X) . AL(X) . CI(X) . CT(X) . CE(X) . 10
-6

NL(1) = 1,40E-03

NL(2) = 1,40E-03

NL(3) = 2,80E-03

CT - Fator de tipo de linha para um transformador AT/BT na

linha.
1,0 1,0 1,0

 CE - Fator ambiental. 0,01 0,01 0,01

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0

CT - Fator de tipo de linha para um transformador AT/BT na

linha.
1,0 1,0 1,0

NDJ - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura

adjacente.

Parâmetros para o cálculo de NDJ

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

NDJ(X) = NG(X) . ADJ(X) . CDJ(X) . CT(X) . 10
-6

NDJ(1) = 0,00E+00

NDJ(2) = 0,00E+00

NDJ(3) = 0,00E+00

ADJ - Área de exposição equivalente para descargas

atmosféricas a uma estrutura adjacente.
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

 CDJ - Fator de localização de uma estrutura adjacente. 0 0 0

PTU - Probabilidade de reduzir PU dependendo das medidas de

proteção contra tensões de toque e passo.
1,00

PEB - Probabilidade de reduzir PU e PV dependendo das

características da linha e da tensão suportável do equipamento

quando EB (ligação equipotencial) é instalada.

1,000

PLD - Probabilidade de reduzir PU , PV e PW dependendo das

características da linha e da tensão suportável do equipamento

(descargas atmosféricas na linha conectada).

1,00 1,00 1,00

PU - Probabilidade de ferimentos de seres vivos por choque elétrico (descargas atmosféricas

perto da linha conectada).

Parâmetros para o cálculo de PU

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)
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PU(2) = 1,00E+00

PU(3) = 1,00E+00

LU - Perda relacionada a ferimentos de seres vivos por choque elétrico (descargas

atmosféricas na linha).

 nz - Número de possíveis pessoas em perigo (vitimas ou usuários não servidos). 140

CLD - Fator dependente da blindagem, aterramento e condições

de isolação da linha para descargas atmosféricas na linha.
1 1 1

PU(X) = PTU(X) . PEB(X) . PLD(X) . CLD(X)

PU(1) = 1,00E+00

 rt - Fator de redução associado ao tipo de superfície do solo. 0,00001

LU = rt . LT . (nZ/nt) . (tZ/8760)

LU = 1,00E-07

 Cálculo da componente RU1.

 nt - Número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado. 140

 tZ  - Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso. 8760

 LT - Perda devido a ferimentos por choque elétrico - Tipo de perda L1. 0,01

RU1 =  RU(1) + RU(2) + RU(3) 

RU1 = 5,60E-10

RV1 - Componente de risco (danos físicos na estrutura – descarga atmosférica na linha

conectada).

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos

perigosos entre instalações externas e partes metálicas geralmente no ponto de entrada da linha na

estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida ou ao longo das linhas.

RU(X) = (NL(X) + NDJ(X)) . PU(X) . LU(X)

RU(1) = 1,40E-10

RU(2) = 1,40E-10

RU(3) = 2,80E-10

149



 NL - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas a uma linha.

AL - Área de exposição equivalente para descargas

atmosféricas em uma linha.
4,00E+04 4,00E+04 4,00E+04

 CI - Fator de instalação de uma linha. 0,50 0,50 1,00

Parâmetros para o cálculo de NL

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0

NL(X) = NG(X) . AL(X) . CI(X) . CT(X) . CE(X) . 10
-6

NL(1) = 1,40E-03

NL(2) = 1,40E-03

NL(3) = 2,80E-03

CT - Fator de tipo de linha para um transformador AT/BT na

linha.
1,0 1,0 1,0

 CE - Fator ambiental. 0,01 0,01 0,01

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0

CT - Fator de tipo de linha para um transformador AT/BT na

linha.
1,0 1,0 1,0

NDJ - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura

adjacente.

Parâmetros para o cálculo de NDJ

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

NDJ(X) = NG(X) . ADJ(X) . CDJ(X) . CT(X) . 10
-6

NDJ(1) = 0,00E+00

NDJ(2) = 0,00E+00

NDJ(3) = 0,00E+00

ADJ - Área de exposição equivalente para descargas

atmosféricas a uma estrutura adjacente.
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

 CDJ - Fator de localização de uma estrutura adjacente. 0 0 0

PV - Probabilidade de danos físicos à estrutura (descargas atmosféricas perto da linha

conectada).
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PEB - Probabilidade de reduzir PU e PV dependendo das

características da linha e da tensão suportável do equipamento

quando EB (ligação equipotencial) é instalada.

1,000

PLD - Probabilidade de reduzir PU , PV e PW dependendo das

características da linha e da tensão suportável do equipamento

(descargas atmosféricas na linha conectada).

1,00 1,00 1,00

Parâmetros para o cálculo de PV

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

PV(2) = 1,00E+00

PV(3) = 1,00E+00

 LV - Perda em uma estrutura devido a danos físicos (descargas atmosféricas na linha).

 nz - Número de possíveis pessoas em perigo (vitimas ou usuários não servidos). 140

CLD - Fator dependente da blindagem, aterramento e condições

de isolação da linha para descargas atmosféricas na linha.
1 1 1

PV(X) = PEB(X) . PLD(X) . CLD(X) 

PV(1) = 1,00E+00

 rP - Fator redutor de perda devido às precauções contra incêndio. 0,2

 rf - Fator redutor de perda dependente do risco de incêndio. 0,001

 hZ - Fator de aumento de perda quando um perigo especial está presente. 5

 nt - Número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado. 140

 tZ  - Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso. 8760

 LF - Perda em uma estrutura devido a danos físicos - Tipo de perda L1. 0,10

RV(2) = 1,40E-07

RV(3) = 2,80E-07

RV1 =  RV(1) + RV(2) + RV(3) 

RV1 = 5,60E-07

LV = rp . hz . rf . LF . (nZ/nt) . (tZ/8760)

 Cálculo da componente RV1.

RV(X) = (NL(X) + NDJ(X)) . PV(X) . LV(X)

RV(1) = 1,40E-07

1,00E-04LV =
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 L - Comprimento da estrutura [m]. 40,0

AD = L . W + 2 . (3 . H) . (L + W) + π . (3 . H)
2
    (Estrutura retangular)

AD = 1,39E+05

 ADJ - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas a uma estrutura adjacente.

APÊNDICE C.3 - MEMORIAL DE CÁLCULO DA ANÁLISE DE RISCOS - CONDOMÍNIO C

 Cálculo das áreas de exposição equivalente.

 AD - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas a uma estrutura.

 H - Altura da estrutura [m]. 65,0

 W - Largura da estrutura [m]. 10,0

 WJ - Largura da estrutura adjacente  [m]. 0,0 0,0 0,0

 LJ - Comprimento da estrutura adjacente [m]. 0,0 0,0 0,0

Parâmetros para o cálculo de ADJ

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 HJ - Altura da estrutura adjacente [m]. 0,0 0,0 0,0

 AM - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas perto de uma estrutura.

 W - Largura da estrutura [m]. 10,0

 L - Comprimento da estrutura [m]. 40,0

AM = 2 . 500 .  (L + W) + π . 500
2

ADJ = LJ . WJ + 2 . (3 . HJ) . (LJ + WJ) + π . (3 . HJ)
2
    (Estrutura retangular)

ADJ(1) = 0,00E+00

ADJ(2) = 0,00E+00

ADJ(3) = 0,00E+00

 LL - Comprimento da seção da linha conectada à estrutura [m]. 1.000,0 1.000,0 1.000,0

AM = 8,35E+05

 AL - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas em uma linha.

Parâmetros para o cálculo de AL

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)
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AL = 40 . LL

AL(1) = 4,00E+04

AL(2) = 4,00E+04

AL(3) = 4,00E+04

 AI - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas perto de uma linha.

Parâmetros para o cálculo de AI

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

AI(2) = 4,00E+06

AI(3) = 4,00E+06

 Risco de perda de vida humana (R1).

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam em

consideração as componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, descargas em

uma linha conectada à estrutura e próximo desta.

 LL - Comprimento da seção da linha conectada à estrutura [m]. 1.000,0 1.000,0 1.000,0

AI = 4000 . LL

AI(1) = 4,00E+06

 CD - Fator de localização. 0,50

ND  = NG . AD . CD . 10
-6

ND = 4,88E-01

PA - Probabilidade de ferimentos de seres vivos por choque elétrico (descargas atmosféricas

à estrutura).

 RA1 - Componente de risco (ferimentos a seres vivos – descarga atmosférica na estrutura).

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às tensões

de toque e passo dentro da estrutura e fora nas zonas até 3m ao redor dos condutores de descidas. 

 ND - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura.

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0

 AD - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas a uma estrutura isolada.1,39E+05
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LA - Perda relacionada aos ferimentos a seres vivos por choque elétrico (descargas

atmosféricas à estrutura).

 nz - Número de possíveis pessoas em perigo (vitimas ou usuários não servidos). 115

 nt - Número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado. 115

 tZ  - Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso. 8760

 PTA - Probabilidade de reduzir PA dependendo das medidas de proteção contra tensões 

de toque e passo.
1,00

 PB - Probabilidade de danos físicos à estrutura (descargas atmosféricas à estrutura). 0,100

PA  = PTA . PB

PA = 1,00E-01

 Cálculo da componente RA1.

RA1 = ND . PA . LA

RA1= 4,88E-09

 RB1 - Componente de risco (danos físicos na estrutura – descarga atmosférica na estrutura).

Componente relativo a danos físicos causados por centelhamentos perigosos dentro da estrutura

iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio ambiente. 

 LT - Perda devido a ferimentos por choque elétrico - Tipo de perda L1. 0,01

 rt - Fator de redução associado ao tipo de superfície do solo. 0,00001

LA = rt . LT . (nZ/nt) . (tZ/8760)

LA = 1,00E-07

ND  = NG . AD . CD . 10
-6

 ND - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura.

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0

AD - Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas a uma estrutura

isolada.
1,39E+05

 CD - Fator de localização. 0,50
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ND = 4,88E-01

 PB - Probabilidade de danos físicos à estrutura (descargas atmosféricas à estrutura).

PB = 1,00E-01

 LF - Perda em uma estrutura devido a danos físicos - Tipo de perda L1. 0,10

 rP - Fator redutor de perda devido às precauções contra incêndio. 0,2

 rf - Fator redutor de perda dependente do risco de incêndio. 0,001

LB - Perda em uma estrutura relacionada a danos físicos (descargas atmosféricas à

estrutura).

 nz - Número de possíveis pessoas em perigo (vitimas ou usuários não servidos). 115

 nt - Número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado. 115

 tZ  - Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso. 8760

RB1 = ND . PB . LB

RB1 = 4,88E-06

RU1 - Componente de risco (ferimentos a seres vivos – descarga atmosférica na linha

conectada).

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos causados por choque elétrico devido às tensões

de toque e passo dentro da estrutura. 

 NL - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas a uma linha.

 hZ - Fator de aumento de perda quando um perigo especial está presente. 5

LB = rp . hz . rf . LF . (nZ/nt) . (tZ/8760)

LB = 1,00E-04

 Cálculo da componente RB1.

AL - Área de exposição equivalente para descargas

atmosféricas em uma linha.
4,00E+04 4,00E+04 4,00E+04

 CI - Fator de instalação de uma linha. 0,50 0,50 1,00

Parâmetros para o cálculo de NL

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0
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NL(X) = NG(X) . AL(X) . CI(X) . CT(X) . CE(X) . 10
-6

NL(1) = 1,40E-03

NL(2) = 1,40E-03

NL(3) = 2,80E-03

CT - Fator de tipo de linha para um transformador AT/BT na

linha.
1,0 1,0 1,0

 CE - Fator ambiental. 0,01 0,01 0,01

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0

CT - Fator de tipo de linha para um transformador AT/BT na

linha.
1,0 1,0 1,0

NDJ - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura

adjacente.

Parâmetros para o cálculo de NDJ

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

NDJ(X) = NG(X) . ADJ(X) . CDJ(X) . CT(X) . 10
-6

NDJ(1) = 0,00E+00

NDJ(2) = 0,00E+00

NDJ(3) = 0,00E+00

ADJ - Área de exposição equivalente para descargas

atmosféricas a uma estrutura adjacente.
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

 CDJ - Fator de localização de uma estrutura adjacente. 0 0 0

PTU - Probabilidade de reduzir PU dependendo das medidas de

proteção contra tensões de toque e passo.
1,00

PEB - Probabilidade de reduzir PU e PV dependendo das

características da linha e da tensão suportável do equipamento

quando EB (ligação equipotencial) é instalada.

1,000

PLD - Probabilidade de reduzir PU , PV e PW dependendo das

características da linha e da tensão suportável do equipamento

(descargas atmosféricas na linha conectada).

1,00 1,00 1,00

PU - Probabilidade de ferimentos de seres vivos por choque elétrico (descargas atmosféricas

perto da linha conectada).

Parâmetros para o cálculo de PU

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

156



 

 

 

 

PU(2) = 1,00E+00

PU(3) = 1,00E+00

LU - Perda relacionada a ferimentos de seres vivos por choque elétrico (descargas

atmosféricas na linha).

 nz - Número de possíveis pessoas em perigo (vitimas ou usuários não servidos). 115

CLD - Fator dependente da blindagem, aterramento e condições

de isolação da linha para descargas atmosféricas na linha.
1 1 1

PU(X) = PTU(X) . PEB(X) . PLD(X) . CLD(X)

PU(1) = 1,00E+00

 rt - Fator de redução associado ao tipo de superfície do solo. 0,00001

LU = rt . LT . (nZ/nt) . (tZ/8760)

LU = 1,00E-07

 Cálculo da componente RU1.

 nt - Número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado. 115

 tZ  - Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso. 8760

 LT - Perda devido a ferimentos por choque elétrico - Tipo de perda L1. 0,01

RU1 =  RU(1) + RU(2) + RU(3) 

RU1 = 5,60E-10

RV1 - Componente de risco (danos físicos na estrutura – descarga atmosférica na linha

conectada).

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos

perigosos entre instalações externas e partes metálicas geralmente no ponto de entrada da linha na

estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida ou ao longo das linhas.

RU(X) = (NL(X) + NDJ(X)) . PU(X) . LU(X)

RU(1) = 1,40E-10

RU(2) = 1,40E-10

RU(3) = 2,80E-10
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 NL - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas a uma linha.

AL - Área de exposição equivalente para descargas

atmosféricas em uma linha.
4,00E+04 4,00E+04 4,00E+04

 CI - Fator de instalação de uma linha. 0,50 0,50 1,00

Parâmetros para o cálculo de NL

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0

NL(X) = NG(X) . AL(X) . CI(X) . CT(X) . CE(X) . 10
-6

NL(1) = 1,40E-03

NL(2) = 1,40E-03

NL(3) = 2,80E-03

CT - Fator de tipo de linha para um transformador AT/BT na

linha.
1,0 1,0 1,0

 CE - Fator ambiental. 0,01 0,01 0,01

 NG - Densidade de descargas atmosféricas para a terra. 7,0

CT - Fator de tipo de linha para um transformador AT/BT na

linha.
1,0 1,0 1,0

NDJ - Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura

adjacente.

Parâmetros para o cálculo de NDJ

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

NDJ(X) = NG(X) . ADJ(X) . CDJ(X) . CT(X) . 10
-6

NDJ(1) = 0,00E+00

NDJ(2) = 0,00E+00

NDJ(3) = 0,00E+00

ADJ - Área de exposição equivalente para descargas

atmosféricas a uma estrutura adjacente.
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

 CDJ - Fator de localização de uma estrutura adjacente. 0 0 0

PV - Probabilidade de danos físicos à estrutura (descargas atmosféricas perto da linha

conectada).
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PEB - Probabilidade de reduzir PU e PV dependendo das

características da linha e da tensão suportável do equipamento

quando EB (ligação equipotencial) é instalada.

1,000

PLD - Probabilidade de reduzir PU , PV e PW dependendo das

características da linha e da tensão suportável do equipamento

(descargas atmosféricas na linha conectada).

1,00 1,00 1,00

Parâmetros para o cálculo de PV

Tipo de linhas

Linha (1) Linha (2) Linha (3)

PV(2) = 1,00E+00

PV(3) = 1,00E+00

 LV - Perda em uma estrutura devido a danos físicos (descargas atmosféricas na linha).

 nz - Número de possíveis pessoas em perigo (vitimas ou usuários não servidos). 115

CLD - Fator dependente da blindagem, aterramento e condições

de isolação da linha para descargas atmosféricas na linha.
1 1 1

PV(X) = PEB(X) . PLD(X) . CLD(X) 

PV(1) = 1,00E+00

 rP - Fator redutor de perda devido às precauções contra incêndio. 0,2

 rf - Fator redutor de perda dependente do risco de incêndio. 0,001

 hZ - Fator de aumento de perda quando um perigo especial está presente. 5

 nt - Número total de pessoas (ou usuários atendidos) esperado. 115

 tZ  - Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso. 8760

 LF - Perda em uma estrutura devido a danos físicos - Tipo de perda L1. 0,10

RV(2) = 1,40E-07

RV(3) = 2,80E-07

RV1 =  RV(1) + RV(2) + RV(3) 

RV1 = 5,60E-07

LV = rp . hz . rf . LF . (nZ/nt) . (tZ/8760)

 Cálculo da componente RV1.

RV(X) = (NL(X) + NDJ(X)) . PV(X) . LV(X)

RV(1) = 1,40E-07

LV = 1,00E-04
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APÊNDICE D.1 - RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCOS - CONDOMÍNIO A

 R1 - Risco de perda de vida humana em uma estrutura. Valores

 RA1 - Ferimentos a seres vivos (descarga atmosférica na estrutura). 1,49E-09

 RU1 - Ferimentos a seres vivos (descarga atmosférica na linha conectada). 5,60E-10

 RV1 - Danos físicos na estrutura (descarga atmosférica na linha conectada). 1,40E-06

 RB1 - Danos físicos na estrutura (descarga atmosférica na estrutura). 3,72E-06

Valor 

calculado R

Valor tolerável 

RT
Risco

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que pode

ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. Foi avaliado o seguintes risco:

 Resultados da análise de gerenciamento de risco

 AVALIAÇÃO FINAL

O valor do risco R1 atendeu ao critério de tolerância, portanto:

A estrutura encontra-se protegida de acordo com os critérios da ABNT NBR 5419-2/2015.

 R1 - Risco de perda de vida humana em uma estrutura. 5,12E-06 1E-05
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APÊNDICE D.2 - RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCOS - CONDOMÍNIO B

 R1 - Risco de perda de vida humana em uma estrutura. Valores

 RA1 - Ferimentos a seres vivos (descarga atmosférica na estrutura). 5,75E-09

 RB1 - Danos físicos na estrutura (descarga atmosférica na estrutura). 5,75E-06

 RU1 - Ferimentos a seres vivos (descarga atmosférica na linha conectada). 5,60E-10

 RV1 - Danos físicos na estrutura (descarga atmosférica na linha conectada). 5,60E-07

 Resultados da análise de gerenciamento de risco

 AVALIAÇÃO FINAL

O valor do risco R1 atendeu ao critério de tolerância, portanto:

A estrutura encontra-se protegida de acordo com os critérios da ABNT NBR 5419-2/2015.

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que pode

ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. Foi avaliado o seguintes risco:

Risco
Valor 

calculado R

Valor tolerável 

RT

 R1 - Risco de perda de vida humana em uma estrutura. 6,31E-06 1E-05
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APÊNDICE D.3 - RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCOS - CONDOMÍNIO C

 R1 - Risco de perda de vida humana em uma estrutura. Valores

 RA1 - Ferimentos a seres vivos (descarga atmosférica na estrutura). 4,88E-09

 RB1 - Danos físicos na estrutura (descarga atmosférica na estrutura). 4,88E-06

 RU1 - Ferimentos a seres vivos (descarga atmosférica na linha conectada). 5,60E-10

 RV1 - Danos físicos na estrutura (descarga atmosférica na linha conectada). 5,60E-07

 Resultados da análise de gerenciamento de risco

 AVALIAÇÃO FINAL

O valor do risco R1 atendeu ao critério de tolerância, portanto:

A estrutura encontra-se protegida de acordo com os critérios da ABNT NBR 5419-2/2015.

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que pode

ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. Foi avaliado o seguintes risco:

Risco
Valor 

calculado R

Valor tolerável 

RT

 R1 - Risco de perda de vida humana em uma estrutura. 5,44E-06 1E-05
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ANEXO A – PARÂMETROS DO GERENCIAMENTO DE RISCO 

 
Quadro 1 – Fator de localização da estrutura CD. 

Localização relativa  CD 

 Estrutura cercada por objetos mais altos 0,25 

 Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos 0,5 

 Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças 1 

 Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte 2 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 

 

Quadro 2 – Fator tipo de linha CT. 

Instalação CT 

 Linha de energia ou sinal 1 

 Linha de energia em AT (com transformador AT/BT) 0,2 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 

 

Quadro 3 – Fator de instalação da linha CI. 

Roteamento CI 

 Aéreo 1 

 Enterrado 0,5 

 Cabos enterrados instalados completamente dentro de uma malha de aterramento 

(ABNT NBR 5419-4:2015, 5.2). 
0,01 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 

 

Quadro 4 – Fator ambiental da linha CE. 

Ambiente CE 

 Rural 1 

 Suburbano 0,5 

 Urbano 0,1 

 Urbano com edifícios mais altos que 20 m. 0,01 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 
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Quadro 5 – Valores de probabilidade PTA de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar choque a 

seres vivos devido a tensões de toque e de passo perigosas. 

Medida de proteção adicional PTA 

 Nenhuma medida de proteção 1 

 Avisos de alerta 10-1 

 Isolação elétrica (por exemplo, de pelo menos 3 mm de polietileno reticulado das 

partes expostas (por exemplo, condutores de descidas) 
10-2 

 Equipotencialização efetiva do solo 10-2 

 Restrições físicas ou estrutura do edifício utilizada como subsistema de descida 0 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 

 

Quadro 6 – Valores de probabilidade PB dependendo das medidas de proteção para reduzir danos físicos. 

Características da estrutura Classe do SPDA PB 

Estrutura não protegida por SPDA - 1 

Estrutura protegida por SPDA 

IV 0,2 

III 0,1 

II 0,05 

I 0,02 

 Estrutura com subsistema de captação conforme SPDA classe I e uma estrutura 

metálica contínua ou de concreto armado atuando como um subsistema de descida 

natural 

0,01 

 Estrutura com cobertura metálica e um subsistema de captação, possivelmente 

incluindo componentes naturais, com proteção completa de qualquer instalação na 

cobertura contra descargas atmosféricas diretas e uma estrutura metálica contínua 

ou de concreto armado atuando como um subsistema de descidas natural 

0,001 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 
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Quadro 7 – Valores de probabilidade de PSPD em função do NP para o qual os DPS foram projetados. 

NP PSPD 

Nenhum sistema de DPS coordenado 1 

III-IV 0,05 

II 0,02 

I 0,01 

NOTA 2 0,005 - 0,001 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 

NOTA 1 - Um sistema de DPS coordenado é efetivo na redução de PC somente em estruturas protegidas por um 

SPDA ou estruturas com colunas metálicas contínuas ou com colunas de concreto armado atuando como um SPDA 

natural, onde os requisitos de interligação e aterramento descritos na ABNT NBR 5419-3 forem satisfeitos. 

NOTA 2 - Os valores de PSPD podem ser reduzidos para os DPS que tenham características melhores de proteção 

(maior corrente nominal IN, menor nível de proteção UP etc.) comparados com os requisitos definidos para NP I 

nos locais relevantes da instalação (ver ABNT NBR 5419-1:2015, Tabela A.3 para informação das probabilidades 

de corrente da descarga atmosférica e ABNT NBR 5419-1:2015, Anexo E e ABNT NBR 5419-4:2015, Anexo D 

ou a divisão da corrente da descarga atmosférica). Os mesmos anexos podem ser utilizados para DPS que tenham 

maiores probabilidades PSPD. 

 

 Quadro 8 – Valor do fator KS3 dependendo da fiação interna. 

Tipo de fiação interna KS3 

 Cabo não blindado – sem preocupação no roteamento no sentido de evitar laçosa 1 

 Cabo não blindado – preocupação no roteamento no sentido de evitar grandes laçosb 0,2 

 Cabo não blindado – preocupação no roteamento no sentido de evitar laçosc 0,01 

 Cabos blindados e cabos instalados em eletrodutos metálicosd 0,0001 

a Condutores em laço com diferentes roteamentos em grandes edifícios (área do laço da ordem de 50 m2). 
b Condutores em laço roteados em um mesmo eletroduto ou condutores em laço com diferentes roteamentos em 

edifícios pequenos (área do laço da ordem de 10 m2). 

c Condutores em laço roteados em um mesmo cabo (área do laço da ordem de 0,5 m2). 
d Blindados e eletrodutos metálicos interligados a um barramento de equipotencialização em ambas extremidades 

e equipamentos estão conectados no mesmo barramento equipotencialização. 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 
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Quadro 9 – Valores da probabilidade PTU de uma descarga atmosférica em uma linha que adentre a 

estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de toque perigosas. 

Medida de proteção PTU 

 Nenhuma medida de proteção 1 

 Avisos visíveis de alerta 0,1 

 Isolação elétrica 0,01 

 Restrições físicas 0 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 

 

NOTA 3 Se mais de uma medida for tomada, o valor de PTU será o produto dos valores correspondentes. 

 

Quadro 10 – Valor da probabilidade PEB em função do NP para o qual os DPS foram projetados. 

NP PEB 

Sem DPS 1 

III-IV 0,05 

II 0,02 

I 0,01 

NOTA 4 0,005 – 0,001 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 

 

NOTA 4 - Os valores de PEB podem ser reduzidos para DPS que tenham melhores características de proteção 

(correntes nominais maiores IN, níveis de proteção menores UP etc.) comparados com os requisitos definidos para 

NP I nos locais relevantes da instalação (ver ABNT NBR 5419-1:2015, Tabela A.3, para informações da 

probabilidade de correntes de descargas atmosféricas, e ABNT NBR 5419-1:2015, Anexo E, e ABNT NBR 5419-

4, Anexo D, para divisão da corrente da descarga atmosférica). Os mesmos anexos podem ser utilizados para DPS 

que tenha probabilidades maiores que PEB. 
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Quadro 11 – Valores da probabilidade PLD dependendo da resistência RS da blindagem do cabo e da tensão 

suportável de impulso UW do equipamento. 

Tipo da 

linha 

Condições do roteamento, blindagem 

e interligação 

Tensão suportável UW em kV 

1 1,5 2,5 4 6 

Linhas 

de 

energia 

ou sinal 

 Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a 

blindagem não interligada ao mesmo barramento 

de equipotencialização do equipamento 

1 1 1 1 1 

 Blindada aérea ou 

enterrada cuja 

blindagem está 

interligada ao mesmo 

barramento de 

equipotencialização do 

equipamento 

5Ω/km < RS 

≤ 20 Ω/km 
1 1 0,95 0,9 0,8 

1Ω/km < RS ≤ 5 Ω/km 0,9 0,8 0,6 0,3 0,1 

RS ≤ 1 Ω/km 0,6 0,4 0,2 0,04 0,02 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 

 

NOTA 5 Em áreas suburbanas/urbanas, uma linha de energia em BT utiliza tipicamente cabos não blindados 

enterrados enquanto que uma linha de sinal utiliza cabos blindados enterrados (com um mínimo de 20 condutores, 

uma resistência da blindagem de 5 Ω/km, diâmetros do fio de cobre de 0,6 mm). Em áreas rurais, uma linha de 

energia em BT utiliza cabos aéreos não blindados enquanto que as linhas de sinal utilizam cabos não blindados 

aéreos (diâmetro do fio de cobre: 1 mm). Uma linha de energia de AT enterrada utiliza tipicamente um cabo 

blindado com uma resistência da blindagem da ordem de 1 Ω/km a 5 Ω/km. 

 

Quadro 12 – Valores da probabilidade PLI dependendo do tipo da linha e da tensão suportável de impulso 

UW dos equipamentos. 

Tipo da linha 
Tensão suportável UW em kV 

1 1,5 2,5 4 6 

 Linhas de energia 1 0,6 0,3 0,16 0,1 

 Linhas de sinais 1 0,5 0,2 0,08 0,04 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 

 

 

 

 

 

 



168 

 

Quadro 13 – Valores dos fatores CLD e CLI dependendo das condições de blindagem aterramento e 

isolamento. 

Tipo de linha externa Conexão na entrada CLD CLI 

 Linha aérea não blindada  Indefinida 1 1 

 Linha enterrada não blindada  Indefinida 1 1 

 Linha de energia com neutro 

multiaterrado 
 Nenhuma 1 0,2 

 Linha enterrada blindada (energia 

ou sinal) 

 Blindagem não interligada ao mesmo 

barramento de equipotencialização que o 

equipamento 

1 0,3 

 Linha aérea blindada (energia ou 

sinal) 

 Blindagem não interligada ao mesmo 

barramento de equipotencialização que o 

equipamento 

1 0,1 

 Linha enterrada blindada (energia 

ou sinal) 

 Blindagem interligada ao mesmo 

barramento de equipotencialização que o 

equipamento 

1 0 

Linha aérea blindada (energia ou 

sinal) 

 Blindagem interligada ao mesmo 

barramento de equipotencialização que o 

equipamento 

1 0 

 Cabo protegido contra descargas 

atmosféricas ou cabeamento em 

dutos para cabos protegido contra 

descargas atmosféricas, eletrodutos 

metálicos ou tubos metálicos 

 Blindagem interligada ao mesmo 

barramento de equipotencialização que o 

equipamento 

0 0 

 (Nenhuma linha externa) 
 Sem conexões com linhas externas 

(sistemas independentes) 
0 0 

 Qualquer tipo 
 Interfaces isolantes de acordo com a NBR 

5419-4 
0 0 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 
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Quadro 14 – Valores médios típicos de LT, LF e LO para cada tipo de perda. 

Tipo de 

perdas 

Tipos de 

danos 

Valor da perda 

típica 
Tipo da estrutura/serviço 

L1 

D1 LT 10-2  Todos os tipos 

D2 LF 

10-1  Risco de explosão 

10-1  Hospital, hotel, escola, edifício cívico 

5 . 10-2  Entretenimento público, igreja, museu 

2 .10-2  Industrial, comercial 

10-2  Outros 

D3 LO 

10-1  Risco de explosão 

10-2 
 Unidade de terapia intensiva e bloco cirúrgico 

de hospital 

10-3  Outras partes de hospital 

L2 

D2 LF 
10-1  Gás, água, fornecimento de energia 

10-2  TV, linhas de sinais 

D3 LO 
10-2  Gás, água, fornecimento de energia 

10-3  TV, linhas de sinais 

L3 D2 LF 10-1  Museus, galerias 

L4 

D1 LT 10-2 
 Todos os tipos onde somente animais estão 

presentes 

D2 LF 

1  Risco de explosão 

0,5  Hospital, industrial, museu, agricultura 

0,2 
 Hotel, escola, escritório, igreja, entretenimento 

público, comercial 

10-1  Outros 

D3 LO 

10-1  Risco de explosão 

10-2  Hospital, industrial, escritório, hotel, comercial 

10-3 
 Museu, agricultura, escola, igreja, 

entretenimento público 

10-4  Outros 

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 5419-2:2015. 
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Quadro 15 – Fator de redução rt em função do tipo da superfície do solo ou piso. 

Tipo de superfície b Resistência de contato kΩ a rt 

Agricultura, concreto ≤ 1 10-2 

Mármore, cerâmica 1 - 10 10-3 

Cascalho, tapete, carpete 10 - 100 10-4 

Asfalto, linóleo, madeira ≥ 100 10-5 

a Valores medidos entre um eletrodo de 400 cm2 comprimido com uma força uniforme de 500 N e um ponto 

considerado no infinito. 

b Uma camada de material isolante, por exemplo, asfalto, de 5 cm de espessura (ou uma camada de cascalho de 

15 cm de espessura) geralmente reduz o perigo a um nível tolerável. 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 

 

Quadro 16 – Fator de redução rp em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio. 

Providências rP 

 Nenhuma providência 1 

 Uma das seguintes providências: extintores, instalações fixas operadas 

manualmente, instalações de alarme manuais, hidrantes, compartimentos à prova 

de fogo, rotas de escape 

0,5 

 Uma das seguintes providências: instalações fixas operadas automaticamente, 

instalações de alarme automático a 
0,2 

a Somente se protegidas contra sobretensões e outros danos e se os bombeiros puderem chegar em menos de 10 

min. 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 

 

Quadro 17 – Fator de redução rf em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura. 

Risco Quantidade de risco rf 

Explosão 

Zonas 0, 20 e explosivos sólidos 1 

Zonas 1, 21 10-1 

Zonas 2, 22 10-3 

Incêndio 

Alto 10-1 

Normal 10-2 

Baixo 10-3 

Explosão ou incêndio Nenhum 0 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 
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Quadro 18 – Fator hz aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial. 

Tipo de perigo especial hz 

 Sem perigo especial 1 

 Baixo nível de pânico (por exemplo, uma estrutura limitada a dois andares e 

número de pessoas não superior a 100) 
2 

 Nível médio de pânico (por exemplo, estruturas designadas para eventos culturais 

ou esportivos com um número de participantes entre 100 e 1 000 pessoas) 
5 

 Dificuldade de evacuação (por exemplo, estrutura com pessoas imobilizadas, 

hospitais) 
5 

 Alto nível de pânico (por exemplo, estruturas designadas para eventos culturais 

ou esportivos com um número de participantes maior que 1 000 pessoas) 
10 

Fonte: ABNT NBR 5419-2:2015. 
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