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Introdução 

 

 

O presente memorial visa descrever o Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), 

seguindo as recomendações da NBR 5419, pertencente à BIBLIOTECA PÚBLICA, Rua Frei Rogério, 

esquina com a Rua Coronel Farrapo - Centro, Município de Campos Novos – SC. 

A edificação possui uma área total de 1799,67 m2, distribuídas em 5 pavimentos. Sendo os 

pavimentos estão distribuídas nos seguintes ambientes. 

O Subsolo, destinado a área de estacionamento (garagem). 

Os pavimento Térreo, Primeiro Pavimento, Segundo Pavimento e Terceiro Pavimento são destinados 

a área de Biblioteca, área de informática, ambiente de estudos e auditório. 
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1. Avaliação do Risco de Exposição 

 

A probabilidade de uma estrutura ser atingida por um raio em um ano é o produto da densidade de 

descargas atmosféricas para a terra pela área de exposição equivalente da estrutura. A densidade de 

descargas atmosférica para a terra (Ng) é o número de raios para a terra por quilômetro quadrado por ano. 

O valor de (Ng) para uma dada região e pode ser estimado pela equação: 

1,250,04g dN T   

Onde: Td é o número de dias de trovoada por ano, obtido do mapa de Curvas Isocerâunicas, conforme 

Figura B.1 na página 22 da NBR 5419/2005. 

 

Figura 1: Mapa de Curvas Isocerâunicas – Brasil – NBR -5419. 
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Td = 60 dias de trovoadas por ano, para a região de Campos Novos. 

Então temos: 

1,250,04 60gN    

6,679gN   Raios por km2 por ano 

 

2. Delimitação da Área de Exposição 

A área de exposição equivalente (Ae) é a área em metros quadrados da estrutura prolongada em todas 

as direções, de modo a levar em conta sua altura, Figura 2: Delimitação da área de exposição equivalente (Ae). 

Pode ser estimada pela equação: 

22 2eA L W L H W H H           

𝐿 − Comprimento da estrutura (𝑚); 

𝑊 −Largura da estrutura (𝑚); 

𝐻 −Altura da estrutura (𝑚);  

 

 Para este edifício temos os seguintes dados: 

25,30 mL  ; 18,50 mW  ; 16,50H  ; 

 

 Então temos: 

22 2eA L W L H W H H           

       
2

25,30 18,50 2 25,30 16,50 2 18,50 16,50 16,50eA            

22768,75 meA   
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Figura 2: Delimitação da área de exposição equivalente (Ae). 

A frequência média anual previsível Nd de descargas atmosféricas sobre uma estrutura é dada por: 

610d g eN N A     

 

Então podemos determinar Nd: 

610d g eN N A     

66,79 2768,75 10dN     

318,799 10dN   Descargas por ano 

3. Frequência admissível de danos 

Para a frequência média anual admissível de danos Nc, valem os seguintes limites, reconhecidos 

internacionalmente: 

a) Riscos maiores que 10-3 (isto é, 1em 1000) por ano são considerados inaceitáveis; 

b) Riscos menores que 10-5 (isto é, 1em 100000) por ano, em geral, considerados aceitáveis; 

4. Avaliação geral de risco 

Determinado o valor de Nd, que é número provável de descargas atmosféricas que atingem uma 

estrutura, aplicando os fatores de ponderação indicado nas Tabelas B.1 a B.5 da NBR 5419/2005. 

Multiplica-se o valor obtido de Nd pelos fatores pertinentes e compare-se o resultado com a frequência 

admissível de danos Ndc, conforme o seguinte critério: 
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a) Se Ndc ≥ 10-3, a estrutura requer um SPDA; 

b) Se 10-3 > Ndc > 10-5, a conveniência de um SPDA deve ser decidida por acordo entre projetista 

e usuário; 

c) Se Ndc ≤ 10-5, a estrutura dispensa um SPDA. 

 

Multiplicando Nd: 

 dc dN N A B C D E       

 

Os fatores representam: 

- Fator A  - representa o Tipo de Ocupação da Estrutura, neste caso aplica-se A = 1,3; 

- Fator B  - representa o Tipo de Construção da Estrutura, neste caso aplica-se B = 0,4;  

- Fator C - representa o Conteúdo da Estrutura e Efeitos Indiretos das Descargas Atmosférica, 

neste caso aplica-se C = 1,7; 

- Fator D - representa a Localização da Estrutura, neste caso aplica-se D = 1,0; 

- Fator E - representa a Topografia da Região, neste caso aplica-se E = 1,3. 

 dc dN N A B C D E     
 

 318,799 1,3 0,4 1,7 1,0 1,3dcN      
 

321,604 10dcN  
 

 

Com este resultado conclui-se que a estrutura requer um SPDA, pois o valor de Ndc é maior do que o 

valor de referência (Ndc ≥ 10-3) de acordo com o método da NBR- 5419/2005. 

De acordo com a Tabela B.6 da NBR 5419/2005, o nível de proteção II, este nível de proteção possui 

uma eficiência de maior que 90%. Para maior proteção dos equipamentos conectados à rede elétrica, o uso 

nas instalações elétricas, dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) é necessário. 

5. Parâmetros do Projeto 

O sistema SPDA a ser utilizado o método de gaiola de Faraday, devido à melhor estética e eficiência 

de proteção.  

A malha de captação será composta por cabos de cobre nu com seção transversal de # 35,00 mm2
 

A malha de captação será composta por captores fabricados em latão Ø 3/4’’ com 60 cm de altura.  
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Para interligação entre os captores deverá ser utilizado um cabo de cobre nu de seção # 35,00 mm2 

sendo fixados a cada 1,00 m, conforme detalhe 1 em anexo. Os captores serão distribuídos a uma distância 

mínima de 5,00 metros e uma distância máxima de 8,00 metros. Em casos onde o beiral possuir um 

comprimento menor que 5,00 metros e maior que 1,00 metros, devem ser colocados um captor no início e 

um no final do beiral. A altura máxima do captor deve ser de 60 cm e com altura mínima de 30 cm, conforme 

detalhe 1 em anexo. O subsistema de descida será formado de cabos de cobre nu, com bitola 35,00 mm2 

sem qualquer tipo de emendas, deverão ser instalados 05 (cinco) descidas, conforme indicado nas plantas 

em anexo. 

Como o método adotado foi gaiolo de Faraday, a largura máxima da malha deverá ser de 15,00 metros 

e o comprimento menor que 20,00 metros. Para as descidas o espaçamento médio dos condutores de descida 

não naturais, conforme o nível de proteção adotado deverá ser de 15,00 metros. 

A fixação entre cabos da malha de captação, cabos das descida, fixação entre cabos e haste de 

aterramento deverá ser feita através de solda exotérmica, utilizar molde de grafite adequado para cada seção 

de condutores ou haste. As soldas devem ser executadas onde estão especificadas, conforme especificado 

nas plantas em anexo. 

Os cabos da malha de proteção colocadas na cobertura da edificação devem ficar expostos, somente 

os condutores de descida devem ser cobertos com o reboco utilizado para rebocar as paredes, estes 

condutores de descidas devem ser cobertos por este reboco. 

Para o subsistema de aterramento deverá ser implantado o arranjo “B”, ou seja, este arranjo é 

composto de eletrodos em anel ou embutido nas fundações da estrutura e é obrigatório nas estruturas de 

perímetro superior a 25,00 m, conforme NBR 5419/2005, ver planta da cobertura e térreo em anexo. Foram 

adotados cabos de cobre nu com seção de # 50,00 mm2 para a malha de aterramento, os quais deverão ser 

interligados as hastes de aterramento de através de solda exotérmica, conforme o detalhe 2, em anexo. 

Todas as junções entre haste e ramal de aterramento devem ser feitas com solda exotérmica.  

O ramal do SPDA deverá ser conectado a caixa de barramento equipotencialização o (BEP), que está 

localizada a baixo do quadro de medição de energia. O cabo de interligação do SPDA a caixa BEP deverá 

ser de cobre nu com seção de # 50,00 mm2, conforme detalhes 6 e 7 em anexo. A caixa BEP deverá conter 

um barramento de cobre com dimensões mínimas de 300 mm de comprimento, 30 mm de largura e 5 mm 

de espessura.  

 Dentro das caixas de inspeção de aterramento deverá existir um Conector de Medição de liga de 

Bronze de alta resistência mecânica com 4 parafusos de aperto, para cabos de cobre nu de seção # 35 mm2, 

este conector desconectará a malha de aterramento dos condutores de descida e demais massa que estejam 

aterradas. Este conector servirá para desconectar a malha de aterramento das massas internas quando for 

feita a verificação da resistência de aterramento da malha de aterramento que está enterrada na base da 

edificação à no mínimo 80 cm de profundidade. Após a verificação todos os conectores devem ser 
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devidamente conectados e apertados. Utilizar conectores no cabo de interligação da malha de aterramento 

e quadro BEP. 

6. Caixas de Inspeção de Aterramento 

 

As caixa de inspeção de aterramento devem ser construídas de concreto no local da obra não podendo 

ser adquiridas prontas. A caixa deverá ter dimensões internas mínimas de 50 cm de profundidade e diâmetro 

de 30 cm. No fundo da caixa de passagem deverá ser colocada uma camada de brita N° 2 de 10 cm. As 

caixas devem integras, firmes a solo garantindo a durabilidade da mesma, pois será necessário que no futuro 

ajam inspeções e medição da resistência de aterramento. 

As tampas das caixas de inspeção de aterramento deve ser Tampas Reforçada de Aço Fundido com 

Escotilha com diâmetro de 30 cm, conforme detalhe 4, em anexo. 

Esta caixa de inspeção de aterramento devem permanecer sempre visíveis e não podem ser coberta 

por qualquer tipo de material (terra, brita) e etc. 

Dentro das caixas de inspeção de aterramento deverá existir um Conector de Medição de liga de 

Bronze de alta resistência mecânica com 4 parafusos de aperto, para cabos de cobre nu de seção # 35 mm2. 

No Pavimento Subsolo deverá ser instalado uma caixa de inspeção de aterramento com resistência de 

400 kN (Padrão CELESC), esta caixa será a caixa de inspeção de aterramento do da descida N° 4, conforme 

indicado no Pavimento Subsolo. 

 

7. Hastes de Aterramento 

 

Dentro de cada caixa de inspeção de aterramento deverá ser cravada uma haste de aterramento com 

dimensões mínimas de 5/8” x 2,40 m, com camada de cobre de 254 microns. Nos pontos indicados no 

projeto do Pavimento térreo deverá ser cravada haste de aterramento ao solo (7 hastes) além das instaladas 

dentro da caixa de passagem. Todas das conexões entre cabos de haste de aterramento devem ser feitas 

através de solda exotérmica apropriada para a conexão. 

Para comprova que as haste foram gravadas nos locais indicados, evitando escavação do solo 

para comprovar a sua instalação, deverá ser tirado fotografias de cada haste de aterramento que 

identifique-as que as mesmas foram instaladas nos locais especificados.  

Também deverá ser tirar fotografias das descidas que serão cobertas por reboco, de modo a 

identificar que as 5 (cinco) descidas foram corretamente instaladas. 
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8. Descrição dos serviços para implantação do SPDA 

Para a implantação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas o SPDA, estão previstas as 

seguintes atividades: 

 Instalação dos cabos de seção # 50 mm2 da malha de aterramento (anel) em torno da edificação. 

Esta etapa deverá ser realizada durante a construção das fundações da edificação, pois facilitará 

muito a colocação dos cabos em torno da edificação, formando uma Anel. Sendo previstas as 

esperas para a colocação das caixas de inspeção. A profundidade do anel deverá ser de no mínimo 

60 cm, mas porém quanto mais profundo os cabos (Anel) forem instalado, melhora será a eficiência 

do aterramento, sem contar que não haverá necessidade de abertura de valas.  

Esta etapa deverá ser registrado com fotografias para registro da correta instalação do anel 

em torno da edificação. 

 Será necessário em todos os trechos da implantação de malha de aterramento (Anel), a abertura de 

valas para lançamento dos cabos, conforme detalhe 5, em anexo. Esta vala deverá estar a um a 

distância de 1 m da base da estrutura e ter 0,8 metros de profundidade e a uma distância mínima 

de 2,00 m de centrais de gás. 

 Lançamentos das descidas que devem estar interligados a malha de captação, até as caixas de 

inspeção e a malha geral de aterramento na base da estrutura. O subsistema de decidas dos 

condutores pode ser recoberto de concreto (reboco), até a caixa de inspeção, dando melhor 

aparência estética. Neste caso isso poderá ser feito, devido à baixa altura da edificação. 

Esta etapa deverá ser registrado com fotografias para registro da correta instalação das 

descidas de aterramento da malha de captação. 

 Na malha de captação as descidas serão interligadas através de cabos de cobre nu com seção # 

35,00 mm², conforme detalhe em anexo, no anel superior e inferior serão conectados com solda 

exotérmica; 

 As descidas em estruturas de alvenaria deverão aproveitar os pilares como caminho para instalação 

dos acessórios e cabos, evitando sempre a transposição de janelas e orifícios destinados à 

instalação de aparelhos de ar condicionado, exaustores e ou aparelhos elétricos. Esses condutores 

devem ser instalados a uma distância mínima de 0,5 m e fixados a cada 2 m de percurso segundo 

a NBR-5419/2005. As janelas, portadas, parapeitos, corrimãos metálicos ou quaisquer outras 

estruturas metálicas no interior do edifício deveram ser interligados ao subsistema de aterramento 

através de cabos de bitola #16 mm², conforme o detalhe 3 em anexo, que exemplifica a interligação 

de uma janela de alumínio ao sistema de aterramento. 

 Para inspeção do subsistema de aterramento serão instaladas caixas de visita no solo com tampa 

de ferro fundido, com resistência de 125 kN, conforme detalhado 4, em anexo. Nestas caixas serão 

instalados conectores que permitem a desconexão da malha de aterramento permitido possíveis 
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medições e haste de aterramento conforme especificado. Sempre que instalados em passeios de 

concreto ou asfalto, as caixas deverão ser instaladas seguindo o alinhamento do piso, evitando 

sempre declividades, ou proximidade de caixas de inspeção de esgoto, de redes elétricas ou 

telefônicas, bueiros e afins. 

 Lançamento da malha de proteção na cobertura do edifício com os terminais aéreos de captação. 

Para a fixação dos cabos em todas as malhas superiores serão utilizadas presilhas de latão, já nas 

fixações a serem executadas nas coberturas deverá ser utilizada massa de calafetar tipo sikaflex 

para recomposição da vedação da cobertura ou qualquer outro tipo de selante à base de silicone ou 

poliuretano, conforme detalhe 1; 

 E por final deverá ser realizado as conexões (solda exotérmica e conector de medição) dentro da 

caixa de inspeção de aterramento, conforme indicado nas plantas do projeto. 

9. Testes e Verificações 

Deverão ser realizados testes durante a implantação do SPDA e após a sua conclusão, objetivando 

comprovar a eficiência do sistema e detectar possíveis falhas da implantação. Os testes e verificações 

deverão atender os seguintes tópicos: 



 Testar os cabos e descidas quanto à continuidade; 

 Verificar se a resistência de aterramento está de acordo com a NBR-5419/2005, sendo que a 

resistência de aterramento medida sem a malha de captação, sem a malha das descidas ou qualquer 

outra estrutura que esteja ligada ao SPDA, a medição da resistência deverá ser feita somente com 

a malha de aterramento localizada na base da estrutura, em um dia de tempo seco, tendo valor 

igual ou inferior a 10,00 Ω; 

 Todos os testes deverão ser registrados por escrito, sendo aprovado após a sua análise e seus 

resultados arquivados em duas vias; 

 Todos os conectores deverão ser reapertados. 

 

10. Observações 

Todos os materiais presentes na lista em anexo deverão estar em conformidade com os padrões da 

ABNT e ou da Norma NBR 5419. 

Todo ano deverá ser feita uma vistoria para analisar se o SPDA foi atingido por uma descarga 

atmosférica, caso se constate que a estrutura foi atingida por uma descarga atmosférica deverá ser refeito 

os procedimentos de teste citados no item 9 - Testes e Verificações. 
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11. Lista de Materiais 

Descrição Quantidade Unidade 

Para qualquer item da lista de material abaixo deverá ser consultado o memorial descrito do projeto que 

determinam as características dos matérias e equipamento a serem instalados. 

Captor fabricado em latão com Ø 3/4’’ e altura de 60 cm. 13 pç 

Caixa de inspeção de aterramento de concreto com diâmetro de 30 cm e 

profundidade de 50 cm; 
05 pç 

Tampas Reforçada de Aço Fundido com Escotilha com diâmetro de 30 cm, para 

caixa de inspeção de aterramento 
05 pç 

Caixa de inspeção 115 x 95 x 80 cm – de concreto 01 pç 

Tampa de ferro nodula de resistência mínima de 400 kN (D400). 01 pç 

Número de soldas exotérmicas; 27 pç 

Haste de aterramento 5/8’’, 2,40 m; 13 pç 

Cabos de cobre nu seção # 50 mm² (comprimento aproximado); 120 m 

Cabos de cobre nu seção # 35 mm² 250 m 

Presilhas de fixação; 200 pç 

Massa de Calafetar; 02 pç 

Cabos de bitola #16 mm² (comprimento varia de acordo com as massas metálicas 

existente na edificação); 
50 m 
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13. Responsáveis Legais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos Novos, Outubro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________            

     Responsável Técnico: Eng. Tiago Rover      

                               

                    ___________________________________________________       

                                                                     Proprietário: Prefeitura Municipal de Campos Novos. 

                                                                             CNPJ: 82.939.232/0001-74 


