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1. Iniciando um novo arquivo Master
No menu superior, selecione Arquivos / Novo Master:

em seguida, temos a tela com a tabela de locais contendo somente um Local default; no menu, selecione
Projeto / Dados do Local:

Entre o valor de 5 pessoas habitando a casa, conforme o exemplo da norma; podemos entrar aqui a norma
desejada e o nível de proteção, mas ainda não temos as informações necessárias para a escolha - é para
isso, afinal, que vamos analisar os riscos da estrutura!
Clique em Atualizar e retorne para Projetos / Master:

2. Modelo
Vamos escolher um Modelo de estrutura que melhor se adapte ao nosso exemplo, selecione Projeto /
Modelo:

Escolhemos o Modelo "Casa com telhado em 2 águas"; entre as dimensões e clique em Confirmar. No
exemplo da norma é fornecida a altura da casa sem o telhado, mas a figura indica um telhado com pouca
inclinação; na tela acima, ajustamos isso para um telhado com inclinação mais realista - isso não muda o
cálculo, pois a altura total é a mesma.

3. Riscos toleráveis
Selecione Projeto / Risco Completo e a aba "Toleráveis":

Entre os dados desejados ou clique em Norma (Standard) para obter os valores recomendados para a
norma em uso - a NFPA 780:2014 tem valores diferentes da NBR 5419:2015 / IEC 62305-2:2010, mas a
NFPA 780:2017, em processo de elaboração, deve ajustar os valores para os da IEC/NBR..

4. Incidência:
Selecione a aba "Incidência":

Seguindo com os dados do exemplo da norma, temos uma estrutura isolada e uma incidência média de 4
raios / km² / ano. Clicando em Atualizar (Update), o Atmos fornece as áreas real da construção, a área de
coleta e a área de influência, bem como o número esperado de eventos (raios) para a estrutura e para o seu
entorno.
O Atmos possui um banco de dados de Mapas de incidência (onde disponível; alguns estão em nível
isocerâunico) que conseguimos encontrar - você pode consultá-los e adicionar outros, basta clicar no botão
Mapas.

5. Linhas de serviço
O Atmos Plus X1 admite até 16 linhas de serviço, o Atmos Pro e o Atmos LE apenas duas.
Neste exemplo, temos duas linhas de serviço, sendo uma de força, enterrada, e uma de telecom, aérea.
Clique no botão "Nova" para entrar os dados da linha de força:

Os dados essenciais são: Nome, Instalação, Tipo e Comprimento; se houver uma estrutura adjacente,
clique na caixinha correspondente e entre os dados de nome e dimensões - notar que os dados de alturas e
resistividade do solo aplicam-se apenas para a NFPA, não sendo necessários para NBR e IEC.
Clique em OK para confirmar e novamente em "Nova" para entrar os dados da linha de telecom:

Agora selecione cada uma das linhas e selecione as opções de todos os parâmetros da linha:

Após entrar todos os dados, clique em Atualizar:

O Atmos então calcula e apresenta os valores:

·
·
·
·
·
·

Área de coleta do serviço [m²]
Área de influència [m²]
Área da estrutura adjacente, se houver [m²]
Raios para a linha de serviço [raios / ano]
Raios próximos à linha [raios / ano]
Raios para a estrutura adjacente, se houver [raios / ano]

6. Zonas
O Atmos Plus X1 permite trabalhar com até 16 zonas em cada Local, o Atmos Pro com duas e o LE apenas
uma.
No exemplo da norma, o Local foi dividido em duas zonas: a casa em si e a área externa; como o exemplo
supõe que não haverá pessoas na área externa durane uma tempestade, podemos nos limitar a uma única
zona, compreendendo toda a casa.
Na tab Zonas, clique em Nova:

E, no diálogo que aparece, entre os dados do exemplo: 5 pessoas, ocupando a casa o tempo todo, ou seja,
365 x 24 = 8760 horas:

Notar que você pode digitar diretamente o número de horas ou clicar no pequeno botão à direita do campo
para ter acesso à calculadora.
Clicando em OK, vamos agora fornecer os dados da zona; nos dados gerais, clique no botão para Atualizar
a Lista de serviços, selecione ambos e, depois, clique no botão Atualizar superior:

Agora selecione a tab Probabilidades:

No exemplo, temos apenas os riscos Ra, Rb, Ru e Rv para a Vida; o Atmos Plus permite calcular todos os
riscos previstos nas quatro áreas - Vida, Serviços para o público, Cultural e Econômico, o Atmos Pro calcula
os riscos para Vida e Serviços, e o Atmos LE somente Vida.
Na caixa da proteção, selecionamos inicialmente "não protegida" e, nas medidas adicionais de proteção,
selecionamos "sem medidas" - fazemos isso para verificar os riscos do Local básico, sem proteção alguma
para depois podermos rodar novamente outras opções - variando níveis de proteção, medidas adicionais,
supressores de surto (DPS), etc, e poder comparar preços e resultados.
A seguir, na tab Perdas, entramos as opções do exemplo para as perdas relacionadas à Vida:

e, em seguida, selecionamos a tab Preview:

Como o risco total R1 é maior do que o tolerado Rt1, será necessária a instalação de um SPDA e,
eventualmente, de DPSs.
O procedimento agora é iterativo: podemos voltar nas tabs da zona e adicionar um SPDA nível III, por
exemplo, com alertas de perigo para as descidas, instalar extintores de incêndio, etc., e/ou voltar nos dados
das linhas de serviço para adicionar os DPS, encaminhar o cabeamento de forma a não formar loops, etc...
A norma trás duas soluções:
a) proteger as linhas de Serviço com DPS nível IV (ligação equipotencial), o que reduz o fator PEB de 1
para 0,05, ou seja, PU e PV - e, consequentemente, RU e RV - são reduzidos para um vigézimo do valor
inicial.
b) instalar um SPDA externo nível IV, o que reduz o valor de PB de 1 para 0,2 - RA e RB são reduzidos para
um quinto do valor - mas também obriga realizar a ligação equipotencial das linhas de Serviço, ou seja, o
que foi proposto na solução (a), acima; logo, esta solução terá um risco menor que a (a), porém um custo
mais elevado.
No Atmos, se você estiver com pressa e só o resultado final interessar, basta ir clicando nos parâmetros dos
Serviços e da(s) Zona(s) até chegar num resultado satisfatório; por outro lado, usando as Opções (veja a
seguir), vocè poderá comparar diferentes soluções e documentar adequadamente o seu projeto, justificando
a decisão tomada de forma mais clara.

7. Opções
O Atmos Plus X1 possibilita compararmos até 6 opções diferentes para um mesmo Local; assim, à Opção 1
que é a casa original sem proteções (com Risco R1 elevado), vamos comparar as duas soluções propostas
pela norma.
Em Projeto / Opções, vamos entrar nome e descrição para as duas novas Opções:

7.1 Linhas de Serviço

De volta à Projeto / Risco (completo), vamos criar duas novas linhas de Serviço, com os mesmos dados das
originais, porém alterando os parâmetros das abas "Impacto direto" e "Ferimentos" para as opções com
DPS nível IV:

Obs: sempre que mudar algum parâmetro, e antes de clicar em outra linha na tabela, clique no botão
Atualizar, para confirmar as alterações.
7.2 Zonas
Agora vamos criar duas novas Zonas: Z2a e Z2b; Z2a vai utilizar as novas linhas de Serviço criadas em 7.1
- ambas (Z2a e Z2b) vão utilizar as novas linhas de Serviço e a Z2b vai adicionar ainda a proteção estrutural
SPDA nível IV:

Para ter uma comparação do custo das Opções, vamos adicionar a todas as Zonas o Risco R4, também
com os componentes RA, RB, RU, RV; Z2b vai ter, também, SPDA nível IV:

O procedimento agora consiste em:
- carregar a Opção desejada para a memória
- selecionar a(s) zona(s) da Opção
- executar o "Preview" da Opção
- calcular e gerar os relatórios de Risco completo
- para a Opção que possui SPDA, selecionar os Componentes e calcular a proteção externa (SPDA)
- fazer a análise comparativa das Opções
- gerar o relatório final
(parece bastante coisa mas no Atmos é bem rápido de executar)
Para carregar cada opção, acesse Projeto / Opções, selecione a Opção desejada na caixa e clique no botão
Carregar - observe que, na barra inferior da janela, a Opção corrente é atualizada:

Para selecionar a(s) Zona(s) da Opção, vá em Projeto / Risco completo, na aba Opções; clique no botão
Atualizar Lista, escolha a(s) Zona(s) desejada(s) e depois clique no botão Atualizar para ver as listas de
Zonas e Serviços desta Opção:

Para cada uma das Opções, acesse a aba "Preview" e clique no botão Atualizar para gerar a tabela
totalizada de Riscos por zona e o total das Zonas, e o gráfico dos Riscos totais por zona; como este é um
exemplo simples, o gráfico só tem os valores R1 e R4 para uma zona, mas em projetos mais complexos
esse gráfico vai ser realmente útil (consulte os outros exemplos da norma em nosso site):

Agora podemos finalizar o cálculo do Risco e gerar os relatórios; para cada Opção que você carregar para a
memória, clique em Calcular / Risco / Completo:

Após receber a mensagem de confirmação do cálculo efetuado, acesse Relatórios / Risco / Completo:

Note que, para poder gerar as comparações de custo entre Opções, você deve carregar cada Opção, rodar
o Preview dos riscos dela e clicar em Calcular; dessa forma o Atmos terá os valores de todas as Opções
para a comparação; para a Opção com o SPDA, você deve também, após selecionar os Componentes,
clicar em Calcular / Proteção , para o Atmos calcular as quantidades utilizadas de captores, cabos,
conectores, etc. e somar todos os custos das peças e mão-de-obra.
Seleção dos componentes: para o modelo "Casa com telhado 2 águas", não é utilizado captor vertical,
apenas os cabos da gaiola de Faraday:

Menu Calcular / Proteção:

no menu Relatórios / SPDA / Captação, temos um texto descritivo e uma planta do telhado (relatórios

análogos para Descidas e Aterramentos):

Comparando as opções - Relatório de Materiais e escolha da alternativa:
No caso de um Galpão, teríamos diversas alternativas (veja nossos outros exemplos) mas, para uma casa
simples, só precisamos da gaiola de Faraday; Selecione a Opção desejada (para IEC e NBR de 2015, elas
são iguais):

Gráfico comparativo de custos de materiais, para saber como estão distribuidos os custos entre Captação,
Descidas e Aterramentos:

Tabela dos Componentes e "lista de compras" de materiais, ou seja, se o projeto tem cabos de 35 mm² em
dois ou três lugares diferentes, o Atmos vai somá-los para ter um número total de metros de cabo 35 mm²
utilizados:

Tabela comparativa de custos entre Opções:
A primeira tabela comparativa, na aba Custos, é bastante completa para o projetista, listando todos os
custos das medidas de segurança para todos os Seviços e Zonas de cada Opção, porém pode ser um
pouco confusa para o cliente e, portanto, não será incluída no Relatório final:

Já na segunda aba, Comparação de Custos, temos uma tabela consolidada:

Gráficos comparativos de custos entre Opções: na última aba, temos os gráficos comparativos entre as
Opções; abaixo, mostramos os custos totais e parciais (SPDA, Zonas e Serviços) de cada Opção:

Relatório final: acesse a tela Relatórios / PDF e selecione os Relatórios que deseja incluir no arquivo PDF
final do projeto:

Clique no botão PDF e, se tudo correr bem, é mostrado uma janela de diálogo com os Relatórios
incorporados com sucesso no PDF:

Notas:
- selecione SOMENTE relatórios que já foram gerados nas telas anteriores para compor o PDF, ou vão ser
incluídos gráficos e tabelas vazias...
- para obter uma cópia impressa, abra o PDF com o Adobe Reader (ou Sumatra, ou Foxit) e escolha
impressora, folha, páginas a serem impressas, etc.
- o Atmos irá gerar o PDF na respectiva pasta, configurada em Atmos / Configurar:
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