
NORMAS APLICÁVEIS :

- ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão;

- A ABNT NBR 5419, sob o título geral “Proteção contra descargas atmosféricas”, com as seguintes partes:

* Parte 1: Princípios gerais;

* Parte 2: Gerenciamento de risco;

* Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida

* Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura

NOTAS:

- O SPDA foi concebido adotando as medidas indicadas no relatório de inspeção do sistema existente e da análise de risco, emitidos pelo

ítem 7.3 da NBR 5419-1 de 2015:

a) subsistema de captação;

b) subsistema de descida;

c) subsistema de aterramente;

d) equiponcialização para descargas atmosféricas (EB);

e) isolação elétrica (e daí a distância de segurança);

- Considerando medidas de proteção para redução de falhas dos sistemas elétricos e eletrônicos, conforme ítem 7.4 da NBR 5419-1 de

2015, fori adotado:

* Medidas de aterramento e equipotencialização;

* Sistema de DPS coordenado;

- SPDA conforme Ítem 7 - 8 e 10 da análise de risco. Foi considerado para a captação, a cobertura metálica existente, devendo esta ser

interligada com a platibanda na lateral do prédio. Previsto a instalação de 4 hastes ao redor da cúpula existente para proteção da mesma

(deverá ser interligado de maneira adequada às telhas metálicas), considerando o método da estera rolante para tal;

- Para as descidas foram consideradas as existentes, sendo necessário inspeção no local e previsão de troca das barras de alumínio que

estiverem deterioradas (barras de 7/8" x 1/8");

- Instalar em todas as descidas caixa para inspeção, (3 metros de altura) que interligará o subsistema de descida à malha de aterraento.

A partir dessa caixa, o cabo deverá ter proteção mecância por eletroduto de PVC rígido Ø 1" até o piso. Não utilizar haste vertical (no

piso), por não existir estudo da estratividade do solo;

- Para o subsistema de aterramento, também foi previsto utilização de anel com cabo de cobre nú # 50mm², ao redor do prédio, por

também não se ter certeza sobre a continuidade das ferragens das vigas baldrame, ou mesmo de sua existência. Não deverá ser

utilizado as hastes de aterramento verticais já existentes e nem instalar novas, sem antes ser realizada a extratividade do solo e

consequente verificação dos níveis de resistividade das camadas;

- Interligar a malha de aterramento ao BEP existente no QGBT (conforme indicado na análise de risco), com cabo # 50 mm²;

- "NÃO INTERLIGAR AS DESCIDAS COM AS JANELAS EXISTENTES NAS LATERAIS". MANTER DISTÂNCIA DE SEGURANÇA;

- Verificar na análise de riscos as providências necessárias relacionadas as instalações dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS);

- É função do SPDA, interceptar as descargas atmosféricas diretas à estrutura, incluindo as descargas laterais às estruturas, e conduzir a

corrente da descarga atmosférica do ponto de impacto à terra.

- IMPORTANTE:

- Não existe um sistema de proteção 100% seguro. Os vários níveis de proteção descritos nas normas, se referem a um maior ou menor

percentual de probabilidade de proteção. Alertamos que o fato de uma edificação possuir um sistema de proteção contra descargas

atmosféricas , este não evita a incidência destas descargas e que as proteções  recomendadas por diversas normas não serem 100%

seguras, o sistema irá diminuir consideravelmente a ocorrência de danos materiais e pessoas quando da incidência de descargas

atmosfé ricas


