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1. OBJETIVO  
 
O presente memorial tem por finalidade apresentar e descrever as instalações elétricas a 
serem implantadas no Estádio de Pituaçú, em Salvador-Bahia, destinadas à interligação 
dos alimentadores em corrente contínua e em corrente alternada do sistema de geração 
elétrica com painéis solares (células fotovoltaicas). 
 
 
2. GENERALIDADES 
 
2.1. NORMAS TÉCNICAS 
 
O projeto foi concebido com base nas Normas vigentes prescritas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial: 
  

• NBR 5410 − Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
• NBR 

13570 
− Instalações Elétricas em Locais de Afluência de 

Público 
• NR 10 − Instalações e Serviços com Eletricidade 

 
2.2. INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 
O escopo deste projeto abrange o dimensionamento e detalhamento de dutos, bandejas e 
demais acessórios para permitir a interligação das células fotovoltaicas com os inversores, 
e destes últimos com os quadros de proteção, medição e interligação. Também é parte 
deste projeto a definição dos dispositivos de proteção do sistema AC e a elaboração do 
Diagrama Unifilar do sistema. 
 
Os estudos técnicos destinados a definir as proteções necessárias para a interligação do 
sistema fotovoltaico com a rede de média tensão da concessionária é de responsabilidade 
da COELBA. 
 
A interligação entre o sistema de geração fotovoltaica e o sistema COELBA será feito via 
secundário dos transformadores de alimentação da iluminação esportiva. Como a 
alimentação entre estes transformadores e os seus respectivos Painéis Gerais de Baixa 
Tensão contempla atualmente somente fases e terra, será necessária a instalação dos 
condutores neutro entre os mesmos, conforme indicado no Diagrama Unifilar Geral. 
 



 

 
 

Toda a documentação deste projeto deverá ser mantida atualizada, incorporando 
eventuais modificações efetuadas durante a execução ou operação do sistema projetado. 
Esta documentação deverá estar disponível no local, para consulta por trabalhadores 
autorizados, autoridades competentes ou pessoas qualificadas. 
 
Devido às tensões e correntes envolvidas no sistema elétrico a ser implantado, em 
especial às tensões de corrente contínua, o acesso a estas instalações somente deverá 
ser permitido a pessoas advertidas e qualificadas. 
 
 
3. CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA 
 
O sistema de geração fotovoltaica será composto por conjuntos série/paralelo de painéis 
captores, condutores elétricos e inversores de frequência, conforme diagrama unifilar 
apresentado. 
 
A interligação deste sistema de geração com o sistema elétrico da concessionária será 
feito a partir do secundário de dois transformadores de força existentes (T02 na 
Subestação 02 e T04 na Subestação 03), através de disjuntores de proteção e de 
medidores de energia de quatro quadrantes (bidirecionais). 
 
Foram previstos quadros de distribuição DC (QD-DC 1 a 3) para a conexão dos painéis 
solares aos inversores, e quadros de distribuição AC (QD-AC 1 a QD-AC-3) para a 
conexão dos inversores de frequência ao quadro de medição do sistema COELBA. 
 
 
4. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
 
O sistema de distribuição de energia será realizado com a utilização de bandejas em aço 
galvanizado a fogo, complementadas por bancos de dutos de PEAD flexível e caixas de 
passagem em alvenaria ou concreto no piso. 
 
As bandejas serão fixadas sob as estruturas metálicas tipo treliça existentes nas alas Leste 
e Oeste do estádio, conforme detalhes em planta. Para tanto serão utilizados suportes e 
tirantes metálicos, devendo ser em alumínio os suportes que ficarão diretamente em 
contato com a estrutura da cobertura, por razões de compatibilidade galvânica. 
 
Os bancos de dutos serão formados por eletrodutos flexíveis em PEAD, dispostos no piso 
a 30 cm de profundidade quando instalados sob passeios ou jardins, e a no mínimo 70 cm 
de profundidade nos trechos de passagem sob pista. 

Deve ser prevista a sinalização das linhas elétricas enterradas, ao longo de toda a sua 
extensão, por fita de sinalização listrada nas cores amarelo e preto ou com a inscrição: 
“CUIDADO Linha Elétrica Enterrada”. Esta fita deverá ser em material termoplástico, com 
largura mínima de 5cm e situada no mínimo a 10cm acima da linha. 



 

 
 

No trecho final entre a última caixa de passagem do banco de dutos e as salas de 
inversores, deverão ser utilizados eletrodutos de PVC rígido roscável, para permitir um 
perfeito acabamento nos quadros e caixas de passagens aparentes nas paredes. 

 
5. CONDUTORES 
 
Para as áreas 1, 6 e 7 deverão ser utilizados cabos singelos de cobre, isolação em EPR 
classe 0,6/1kV, para a interligação entre os painéis fotovoltaicos e os inversores de 
frequência.  Esses cabos serão instalados em eletrodutos de aço galvanizado, quando 
aparentes, ou eletrodutos flexíveis de PEAD quando enterrados. 
 
Também serão utilizados cabos EPR classe 0,6/1KV nos eletrodutos e canaletas de PVC 
aparentes nas salas de inversores. Na interligação entre os inversores e os painéis DC e 
AC, esses cabos serão multipolares. 
 
Para as áreas 2, 3 e 4, em função da instalação de bandejas abertas, deverão ser 
utilizados cabos isolados em EPR não halogenado, com baixa emissão de gases tóxicos, 
classe 0,6/1KV, inclusive no trecho final em banco de dutos e dutos aparentes nas 
paredes. 
 
Em função da influência da radiação solar, classificada como AN2 conforme NBR5410 
para as áreas externas descobertas, foi prevista tampa metálica ao logo das bandejas de 
cabo. 
 
Os condutores para aterramento, quando aparentes serão da classe 450/750V, com 
isolação em PVC e quando enterrados ou dispostos em bandejas serão nus.  
 
 
6. SISTEMA DE PROTEÇÃO 
 
6.1. PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E OUTROS RISCOS 
 
Visando evitar o risco de choque elétrico foram previstas em projeto medidas básicas de 
proteção contra contatos diretos, tais como a isolação adequada de condutores e 
equipamentos e a utilização de barreiras ou invólucros impedindo o acesso às partes vivas 
sem a utilização de ferramentas. Desta forma, todos os quadros elétricos devem contar 
com porta externa dotada de fecho e outra interna (espelho) de forma a permitir o 
acionamento dos equipamentos sem possibilitar o toque acidental nos cabos, barramentos 
e demais pontos energizados. 
 
De forma suplementar foi previsto o aterramento das partes metálicas não destinadas à 
condução de corrente através de cabos de equipotencialização, além do seccionamento 
automático dos condutores vivos através de dispositivos de proteção adequados. Também 
foi prevista a utilização de dispositivo diferencial-residual (DR) como medida adicional de 
proteção contra choque elétrico.  
 



 

 
 

6.2. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 
 
A proteção contra sobrecorrente no sistema será assegurada pela utilização de disjuntores 
termomagnéticos de capacidade adequada com os níveis de curto-circuito esperados e 
compatíveis com os condutores interligados aos mesmos. Desta forma, a ocorrência de 
sobrecorrente moderada fará atuar o dispositivo térmico por sobreaquecimento, e a 
ocorrência de sobrecorrente elevada (curto-circuito) fará atuar o dispositivo magnético, 
levando à abertura do circuito. 
 
De forma adicional na proteção contra choques elétricos foi utilizado dispositivo DR de alta 
sensibilidade. 
 
Para a proteção contra surtos de tensão foram utilizados dispositivos de descarga a óxido 
metálico, de acordo com a tensão de operação sistema, o sistema de aterramento utilizado 
e a exposição do sistema aos surtos. 
 
Todos os dispositivos de proteção devem indicar de forma clara a posição ou estado dos 
seus contatos, de acordo com o padrão adotado em norma, cor verde ou letra “D” para 
desligado e cor vermelha ou letra “L” para ligado. 
 
Deverão ser providos como acessórios dispositivos para travamento dos disjuntores na 
posição aberta baseados em cadeados, tanto para os disjuntores parciais quanto para o 
disjuntor geral. Desta forma pode-se assegurar a desenergização dos circuitos para fins de 
manutenção. 
 
 
7. IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA 
 
7.1. CONDUTORES 
 
Todos os condutores deverão ser identificados através de anilhas e abraçadeiras de PVC 
com números e /ou letras gravadas. Esta identificação deverá conter o número do circuito 
(ver Diagrama Unifilar) seguido do tipo de utilização. 
 
Para o tipo de utilização deverá ser utilizada a seguinte nomenclatura: 
 

• DC+   para os condutores de corrente contínua positivos; 
• DC−  para os condutores de corrente contínua negativos; 
• ACA   para os condutores de corrente alternada interligados à fase A; 
• ACB   para os condutores de corrente alternada interligados à fase B; 
• ACC   para os condutores de corrente alternada interligados à fase C; 
• ACN   para os condutores de corrente alternada interligados ao neutro; 

 
De forma complementar, os condutores de corrente alternada poderão ser identificados 
pelo código de cores abaixo, através da própria isolação ou través de fitas adesivas 
coloridas: 



 

 
 

 
• Fase A  Azul escuro 
• Fase B  Branco 
• Fase C  Vermelho 
• Neutro  Azul Claro 

 
Os condutores terra, quando isolados, deverão obrigatoriamente possuir isolação na cor 
Verde ou Verde/Amarelo. 
 
Para os condutores instalados em eletrodutos esta identificação deverá ocorrer nos 
quadros e caixas de passagem. 
 
Para os condutores instalados em eletrocalhas e canaletas esta identificação deverá ser 
feita a cada 5 (cinco) metros no máximo, com um mínimo de uma identificação entre dois 
pontos terminais ou derivações. 
 
7.2. QUDROS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 
 
Para fins de operação, os quadros elétricos deverão ser identificados por plaquetas de 
acrílico, instaladas na parte frontal do mesmo, onde será inscrita a nomenclatura do 
Conjunto conforme indicado no Diagrama Unifilar Geral. 
 
Estas plaquetas deverão ser indeléveis e só serão destacadas com as suas destruições.  
 
Na parte interna dos quadros deverão ser identificados todos os componentes de 
manobra, proteção e interligação (bornes) através de etiquetas adesivas em plásticos ou 
outro material resistente à umidade. 
 
O conjunto deve vir acompanhado no seu interior, do desenho do seu Diagrama Unifilar 
Simplificado, com as características dos equipamentos de proteção e manobra, de cada 
circuito, bem como seu uso. 
 
 
8. SISTEMA DE ATERRAMENTO 
 
O tipo de aterramento previsto para o novo sistema de geração de energia, na sua parte 
alternada, é complementar ao aterramento existente no sistema elétrico do Estádio, que é 
do tipo TN-S, conforme NBR-5410.  
 
Desta forma, será derivado um cabo terra a partir dos Painéis Gerais de Baixa Tensão 
interligados aos secundários dos transformadores T3 e T5 do Estádio (PGBT-N3 e PGBT-
N5), os quais serão interligados ao ponto de aterramento dos Quadros de Proteção e 
Medição 1 e 2, seguindo a partir destes, de forma radial às barras de terra de todos  os 
demais quadros AC do sistema fotovoltaico. 
 



 

 
 

Deverão ser aterradas também, através de cabos derivados das barras de terra, todas as 
partes metálicas não destinadas à condução de corrente e que fazem parte do novo 
sistema de geração. 
 
A porção DC do novo sistema de geração é isolada da terra, devendo ser aterradas 
somente as partes metálicas não condutoras (estruturas de suportação dos conjuntos de 
painéis, carcaça dos painéis rígidos, etc.). 
 
 Foram previstas duas pequenas malhas de aterramento independentes do sistema
 geral do Estádio, para atender ao sistema de monitoração remota da Usina Geradora. 
 
Foram previstas barras de terra aparentes nas paredes das salas de inversores, 
interligadas ao sistema de aterramento do estádio, destinadas ao aterramento temporário 
de partes da instalação submetidas a manutenção. 
 
  
9. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 
9.1. GENERALIDADES 
 
A instaladora contratada para a execução dos serviços não deve prevalecer-se de qualquer 
erro involuntário, ou de qualquer omissão eventualmente existente, para eximir-se de suas 
responsabilidades. 
 
A instaladora deverá manter no canteiro de serviços, em bom estado, uma cópia dos 
desenhos e especificações para devido acompanhamento por parte da Fiscalização. 
 
A instaladora se responsabilizará pelo registro das modificações de projetos realizados em 
obra: “as built”. 
 
Todos os equipamentos e materiais deverão ser novos, de primeira linha. Todos os 
equipamentos metálicos deverão receber proteção contra corrosão. 
 
A aquisição dos equipamentos e materiais deverá ser efetuada junto a fornecedores 
tradicionais, dando-se preferência aos que tenham fabricação em série, de modo a facilitar 
a reposição de peças e componentes. 
 
Quaisquer equipamentos somente deverão ser adquiridos após a aprovação da 
Fiscalização. 
 
Deverão ser observadas na execução das instalações todas as recomendações da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), exigências das Concessionárias de 
Serviços Públicos e as especificações dos fabricantes dos materiais quanto ao seu modo 
de aplicação, além de legislação vigente aplicável, tanto Municipal como Estadual e 
Federal. 
 



 

 
 

Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento com todos 
os condutos cuidadosamente instalados, formando um conjunto físico de boa aparência. 
 
As conexões e ligações dos condutores de baixa tensão deverão ser feitas nos melhores 
critérios para assegurar durabilidade, perfeita instalação e ótima condutividade elétrica. 
 
No caso dos condutores serem puxados por método mecânicos, não deverão ser 
submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a 
instaladora/montadora pelos eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do 
condutor. 
 
A aceitação de material similar aos especificados ficará condicionada à aprovação da 
fiscalização. 
  
9.2. EMENDAS E TERMINAÇÕES 
 
As emendas em cabos isolados da classe 0,6/1kV deverão ser efetuadas com conector de 
pressão apropriado para esse fim, isoladas com fita tipo auto fusão (borracha EPR) e 
cobertura com fita isolante  plástica (PVC). 
 
Nos cabos de classe de tensão 450/750V, as emendas para fios e cabos de bitola até 
6mm2 deverão ser torcidos sobre o próprio cabo, estanhados e isolados com fita isolante 
plástica (PVC). Para bitolas maiores que 6mm2 as emendas deverão ser feitas utilizando-
se conector de pressão apropriado, isoladas com fita tipo autofusão (borracha EPR) e 
cobertura com fita isolante plástica (PVC). 
 
Estas emendas deverão ser localizadas nas caixas de passagem, não devendo, em 
nenhuma hipótese, ser executadas ao longo do eletroduto. 
 
As emendas deverão ser executadas após o processo de enfiação, não podendo ser 
submetidas aos esforços mecânicos de puxamento dos cabos. 
 
9.3. QUADRO ELÉTRICO 
 
De acordo com o projeto e as especificações técnicas, os Quadros de Distribuição (QD´s) 
deverão ser do tipo para instalação aparente. 
 
Este quadro deve possuir dispositivo para fechamento a chave e ser montado de forma 
alinhada, com seus flanges montados adequadamente para as conexões com os 
eletrodutos, os quais devem sofrer um acabamento com bucha e arruelas de liga de 
alumínio (ZAMAC). As partes abertas com serras do tipo copo ou retas devem ter suas 
rebarbas aparadas e, depois de concluído o serviço, sua pintura recomposta com a mesma 
tinta (tipo e cor) do quadro. 
 
Todos os arranhões decorrentes dos serviços de montagem devem ser retocados com a 
mesma tinta do quadro. Os terminais do quadro devem ser do tipo olhal (compressão), nas 
bitolas e tipos adequados aos equipamentos e cabos. Estas conexões devem ser 
apertadas de forma a manter uma ligação elétrica perfeita. O quadro deve ser também 
aterrado convenientemente. Não serão permitidas ligações diretas de condutores aos 
terminais dos disjuntores, sem o uso de terminais apropriados. 



 

 
 

 
Todos os alimentadores que partem do quadro deverão ser claramente identificados 
através de plaquetas indeléveis junto ao disjuntor de proteção. O quadro também deve 
possuir uma plaqueta externa com seu “TAG” de identificação. 
 
Na porta do lado interno deverá ser afixada uma cópia do diagrama unifilar atualizado do 
quadro, com identificação dos circuitos, capacidade dos disjuntores, bitola dos cabos, etc. 
 
O faseamento dos circuitos previstos no projeto deverá ser respeitado. Havendo 
impossibilidade de segui-lo, o instalador deverá proceder novo cálculo para faseamento e 
atualizar os diagramas e quadros de cargas. 
 
9.4. ELETRODUTOS 
 
Os eletrodutos de PVC rígido rosqueável devem possuir em suas terminações buchas e 
arruelas, de modo a evitar as saliências e rebarbas que danifiquem os condutores que 
neles serão instalados. 
 
Tão logo sejam instalados, os eletrodutos devem ser tapados em suas extremidades com 
estopa e terem lançadas suas guias condutoras de arame galvanizado nas bitolas 
adequadas aos condutores que serão enfiados.  
 
Antes de iniciar-se a enfiação dos condutores, os eletrodutos devem ser limpos e deverá 
ser verificada a continuidade de suas seções, com passagem de uma bucha de estopa, de 
modo também a retirar-se a umidade e a poeira da obra. 
 
Os eletrodutos de ferro galvanizado serão curvados, cortados e rosqueados à frio, e todas 
as rebarbas provenientes de execução de cortes e aberturas de roscas serão removidas, 
sendo as superfícies cortantes escareadas e aplicados compostos anticorrosivos nos 
locais trabalhados. As curvas serão feitas por máquinas apropriadas respeitando-se os 
raios mínimos de curvatura, sem redução sensível na seção e sem danificar a 
galvanização. As curvas com ângulo de 45 graus e superiores deverão ser pré-fabricadas. 
 
Nas partes expostas, manter-se-á uma boa aparência, com toda a tubulação bem alinhada 
e aprumada. Preferencialmente toda a tubulação deverá ser mantida retilínea e ficar 
perfeitamente fixada, de forma a permitir a enfiação dos condutores sem o deslocamento 
da mesma. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

10.  ANEXO 1 – Característica dos componentes da instalação em função das influências externas 
 

Código Característica da influência externa
Características exigidas para seleção e 

instalação dos componentes
 Referências

AA4 Temperado
Normal (em cartos casos podem ser 

necessárias precauções especiais)

Código Característica da influência externa
Características exigidas para seleção e 

instalação dos componentes
 Referências

Temperatura 

do Ar               

°C 

Umidade 

Absoluta              

g/m3

Li
m
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e
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AB4 -5           +40 5 95  1            29

Locais abrigados sem controle da 

temperatura e da umidade. Uso de 

calefação possível

Normal

AB7 -25          +55 10 100  0,5          29

Ambientes internos e externos sem 

controle da temperatura e da umidade. 

Podem ter aberturas para o exterior e 

estão sujeitas à radiação solar

Requer medidas adequadas

A - Condições ambientais

AA - Temperatura ambiente 

Faixas de temperatura

Limite inferior °C 

Umidade 

Relativa                

%

-5 +40

AB - Condições climáticas do ambiente

Limite superior 

Influências externas 

Influências externas 

Li
m

it
e

 

In
fe

ri
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Li
m
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e
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e
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Código Característica da influência externa
Características exigidas para seleção e 

instalação dos componentes
 Referências

Normal

Podem ser necessárias precauções 

especiais como a aplicação de fatores 

de correção

AD1
A probabilidade de presença de água é 

remota IPX0

AD4
Possibil idade de chuva de qualquer 

direção IPX4

AE1
Ausencia de poeira em quantidade 

apreciável e de corpos estranhos
IP0X

AF1

A quantidade ou a natureza dos agentes 

corrosivos ou poluentes não é 

significativa

Normal

AG1 Impactos iguais ou inferiores a 0,225 J
Normal. Componentes para uso 

doméstico e análogos

IEC 60721-3-3:2002, classes 

3M1/3M2/3M3 e IEC 60721-3-4:1987, 

classes 4M1/4M2/4M3

AH1
Nenhuma vibração(ões) eventual(ais) 

sem influência significativa
Normal

AK1
Sem risco de danos devidos à flora ou 

ao mofo
Normal

AL1 Normal

AC1 ? 2000 m

AE - Presença de corpos sólidos 

Desprezível

AD - Presença de água 

Desprezível

Aspersão

AF - Presença de substâncias corrosivas ou poluentes 

AG - Choques mecânicos 

Fracos

Desprezível

AH - Vibrações

Fracas

AL - Presença de fauna 

Desprezível

AK - Presença de flora ou mofo 

Desprezível

Baixa

AC - Altitude 

Influências externas 

 
 
 



 

  
 

Código Característica da influência externa
Características exigidas para seleção e 

instalação dos componentes
 Referências

AM1-2 Redes de baixa tensão
Medidas especiais no projeto da 

instalação, tais como fi ltros

De acordo com a tabela 1 da IEC 61000-

2-2:2002

AM2-2
Presença de tensões de sinalização na 

rede
Sem requisitos adicionais IEC 61000-2-1 e IEC 61000-2-2

Flutuações de tensão

Afundamentos de tensão e interrupções

AM4 De acordo com IEC 61000-2-2

AM5 Pequenas variações de frequência +/- 1Hz de acordo com a IEC61000-2-2

Ver NBR 5410 item 5.4.3

Alta suportabilidade dos sistemas de 

sinalização e comando de dispositivos 

de manobra

AM8-1

Produzidos por l inhas de energia, 

transformadores e outros 

equipamentos de frequência industrial 

e suas harmônicas

Normal Nível 2 da IEC 61000-4-8:2001

AM9-1 Caso Geral
Normal

AM9-2

De acordo com o valor da tensão e da 

localização, interna ou externa à 

edificação

Ver IEC 61000-2-5

Nível normalAM3-2

Geradas permanentemente ou na 

ocorrência de falta

Nível normal

AM2 - Tensões de sinalização 

Influências externas 

AM1 - Harmônicas e inter-harmônicas 

Nível normal

AM6 - Tensões induzidas de baixa freqüência 

AM6

Nível médio

AM3 - Variações de amplitude da tensão 

AM4 - Desequilíbrio de tensão 

Nível normal

Sem classificação ITU-T

AM8 - Campos magnéticos radiados 

Nível médio

AM9 - Campos elétricos 

AM5 - Variações de freqüência 

Nível desprezível

Nível médio
IEC 61000-2-5

 



 

  
 

Código Característica da influência externa
Características exigidas para seleção e 

instalação dos componentes
 Referências

Chaveamento de pequenas cargas 

indutivas, ricochete de contatos de 

relés

Faltas

AM23-1
Circuitos ou instalações equipadas com 

dispositivos de proteção contra 

sobretensões, transformadores 

Suportabilidade a impulsos dos 

componentes e proteções contra 

sobretensões, levando-se em conta a 

Ver NBR 5410, itens 4.2.6.1.12, 5.4.2 e 

6.3.5

AM24-1

Fenômenos de chaveamento presentes 

normalmente em instalações de 

edificações Ver IEC 61000-2-12 IEC 61000-2-12

AM25-1
Estações de rádio e televisão a mais de 

1 km
Nível 1 da IEC 61000-4-3:2002

Descargas geradas particularmente por 

pessoas caminhando sobre carpetes 

sintéticos

Nível dependente do tipo de carpete e da 

umidade do ar

AN1 Intensidade <500 W/m2 Normal IEC 60721-3-3

AN2  500 < Intensidade < 700 W/m2 Requer medidas adequadas IEC 60721-3-3

AQ1 ? 25 dias por ano Normal

AR1 Velocidade ? 1m/s Normal

AS1 Velocidade ? 20m/s Normal

Média

AR - Movimentação do ar 

AM22 - Transitórios unidirecionais conduzidos, na faixa do nanossegundo 

Nível desprezível

Influências externas 

Nível 3 da IEC 61000-4-4:2004

AM24 - Transitórios oscilantes conduzidos

Nível controladoNível controlado

AM23 - Transitórios unidirecionais conduzidos, na faixa do micro ao milissegundo 

Nível altoAM22-3 Equipamento Normal

AM31 - Descargas eletrostáticas 

Nível médio

AM31-1 Nível baixo Normal Nível 1 da IEC 61000-4-2:2001

AM25 - Fenômenos radiados de alta freqüência AM25 - Fenômenos radiados de alta freqüência 

AN - Radiação solar

Desprezível

AQ - Descargas atmosféricas 

Desprezíveis

DesprezívelDesprezível

AS - Vento 

 
 



 

  
 

Código Característica da influência externa
Características exigidas para seleção e 

instalação dos componentes
 Referências

BA4

Pessoas suficientemente informadas ou 

supervisionadas por pessoas 

qualificadas, de tal forma que Ihes 

permite evitar os perigos da 

eletricidade (pessoal de manutenção 

e/ou operação)

BA5

Pessoas com conhecimento técnico ou 

experiência tal que Ihes permite evitar 

os perigos da eletricidade (engenheiros 

e técnicos)

BB1 Condições secas Normal

BC2

Em condições habituais, as pessoas 

não estão em contato com elementos 

condutivos ou postadas sobre 

superfícies condutivas

Normal

BD1
Baixa densidade de ocupação Percurso 

de fuga breve
Normal

CA1 Normal

CB1 Normal

B - Util ização 

BA - Competência de pessoas 

Componentes não protegidos contra 

contatos diretosadmitidos apenas em 

locais de acesso restrito a pessoas 

devidamente autorizadas

Influências externas 

C - Construção das edificações 

CA - Materiais de construção 

Não combustíveis

CB - Estrutura das edificações 

Ríscos desprezíveis

Advertidas

BC - Contatos das pessoas com o potencial da terra 

Qualificadas

BB - Resistência elétrica do corpo humano

Alta

Raros

BD - Fuga das pessoas em emergências 

Normal

 




