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Resumo 

Este trabalho apresenta os conceitos para o projeto de um sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) para proteger as edificações, 

bem como equipamentos e pessoas que se encontrem em seu interior, contra a 

incidência direta dos raios. 

Na abordagem do tema será descrito desde a origem da descarga 

atmosférica até o sistema de captação, descida, aterramento e 

equipotencialização da edificação atingida pelo raio. 

Neste trabalho encontram-se também todos os cálculos necessários 

para avaliação da necessidade de instalação do sistema de proteção e o seu 

respectível nível, assim como os três métodos usuais de proteção contra 

descargas atmosféricas, Método Franklin, Método Gaiola de Faraday e Método 

da Esfera Rolante ou Esfera Fictícia. 

E por fim, encontra-se o projeto de um SPDA estrutural e suas 

vantagens e desvantagens de utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This paper presents the concepts for the design of a protection system 

against lightning (SPDA) to protect the buildings and equipment and persons who 

are inside, against the direct incidence of the rays. 

In addressing the theme will be described from the origin of lightning to 

the capture system, descent, and grounding equipotentialization the building 

struck by lightning. 

In this work also, are all necessary to evaluate the need of the protection system 

installation and your respective level calculations, as well as the three usual methods of 

lightning protection, Franklin Method, Method Faraday Cage and Rolling Sphere Method 

or Fictitious Sphere. 

And finally, there is the design of a structural SPDA and  their advantages and 

disadvantages of use. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Necessidade da instalação de um Sistema de Proteção 
contra Descargas Atmosféricas 

A instalação dos Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA) é uma exigência do Corpo de Bombeiros, regulamentada pela ABNT 

segundo a Norma NBR 5419:2005, e tem como objetivo evitar e/ou minimizar 

o impacto dos efeitos das descargas atmosféricas, que podem ocasionar: 

 Sequelas e mortes em seres humanos causados tanto pela incidência 

direta, como indireta das descargas atmosféricas; 

 Danos em edificações; 

 Interferências em sistemas de telecomunicações e de dados; 

 Interrupções de fornecimento de energia elétrica. 

O SPDA, também conhecido como para-raios, são dispositivos que 

consistem em hastes ou malhas metálicas, instaladas no ponto mais elevado da 

edificação, e de suas instalações como reservatórios, antenas etc. ligados a 

terra por meio de condutores também metálicos. 

Um para-raios corretamente instalado reduz significativamente os perigos 

e os riscos de danos, pois captará os raios que iriam cair nas proximidades de 

sua instalação produzindo um caminho preferencial das cargas elétricas do 

meio ambiente para a terra. 

1.2. Objetivos do Trabalho 

Este trabalho tem como objetivo mostrar as condições exigidas para a 

elaboração de projetos de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA), bem como a descrição de todos os elementos necessários na 

construção eficiente do mesmo. 



13 
 

No trabalho encontra-se também a apresentação do SPDA estrutural com 

suas vantagens e desvantagens e um modelo de como projetá-lo. 

1.3. Organização do Texto 

Este capítulo introduziu de maneira sucinta os objetivos do trabalho e a 

necessidade da instalação de um sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas visando reduzir os perigos e riscos de danos causados pelo 

impacto de uma descarga. 

No Segundo Capítulo é feito um estudo do que é uma descarga 

atmosférica e as suas origens. 

No Terceiro Capítulo apresentam-se a conceituação e a constituição dos 

elementos de captação, descida e aterramento que compõe o sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, como é feita a classificação das 

estruturas quanto ao nível de proteção junto a uma tabela com alguns 

exemplos mais comuns, e também as ligações equipotenciais utilizadas para 

reduzir a diferença de potencial que pode surgir com o impacto de uma 

descarga. 

No Quarto Capítulo encontram-se os métodos de avaliação que 

determinam a exigência ou não da instalação do sistema de proteção. 

No Quinto Capítulo tem-se a descrição dos três métodos de proteção 

utilizados atualmente: Franklin, Gaiola de Faraday e Método da Esfera Rolante, 

ou Esfera Fictícia, a inspeção do sistema e o SPDA estrutural. 

No Sexto Capítulo encontra-se o projeto de um SPDA estrutural de uma 

edificação na cidade de Ouro Branco. 

No Sétimo Capítulo encontra-se a conclusão deste trabalho. Ao final 

encontra-se a bibliografia consultada. 
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Capítulo 2 

Análise do comportamento de Raios (Descargas 
Atmosféricas) 

2.1 Introdução 

Nuvem é um aglomerado de partículas de água (no formato de vapor de 

água condensado) ou gelo que se forma na atmosfera terrestre. São visíveis e 

podem ter cores variadas (do branco ao cinza escuro). Quanto mais escuras, 

mais carregadas de vapor de água elas estão. As formas variam de acordo com 

a velocidade do vento e a quantidade de água que possuem.Em virtude da 

diferença de temperatura entre a base e o teto da nuvem (65 a 70 °C)[1] ocorre 

a formação de correntes ascendentes no centro da nuvem e descendentes nas 

bordas, esse deslocamento das correntes de ar provoca atrito e colisões entre 

as partículas dando origem a uma grande quantidade de cargas elétricas. 

2.2 A origem das descargas atmosféricas  

 Desde o século XVIII, a partir dos experimentos pioneiros do cientista 

americano Benjamin Franklin (1706-1790) [2]sabe-se que os relâmpagos são 

descargas elétricas que ocorrem devido ao acúmulo destas cargas elétricas em 

regiões localizadas na atmosfera, na maioria das vezes dentro de tempestades. 

Franklin demonstrou a natureza elétrica do relâmpago através de seu famoso 

experimento com uma pipa, realizado em 1752 [2]. O experimento consistiu 

em empinar uma pipa, presa a um fio condutor, em uma região próxima a uma 

nuvem de tempestade. A carga induzida na pipa deslocava-se ao longo do fio 

provocando uma pequena descarga entre um condutor preso a sua 

extremidade e a sua mão. O experimento de Franklin pode ser considerado 

como o marco do início da pesquisa científica sobre os relâmpagos. 

Verifica-se experimentalmente, que na maioria dos fenômenos 

atmosféricos, as cargas elétricas positivas ocupam a parte superior da nuvem, 

enquanto as cargas elétricas negativas se posicionam na sua parte inferior, 

gerando uma migração de cargas positivas na superfície do solo abaixo dela. 

Assim, a carga positiva induzida na superfície do solo assume o mesmo valor 
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da carga negativa da nuvem. Ao mesmo tempo em que a nuvem se desloca, a 

zona de cargas positivas no solo a acompanha [3]. 

Deste modo, temos que entre a nuvem e a superfície da terra surge uma 

diferença de potencial, se comportando como um capacitor. No entanto, o ar 

apresenta uma elevada rigidez dielétrica, o que impede que haja uma descarga 

entre ambos. Porém quando o campo elétrico produzido por estas cargas 

excede a capacidade isolante, tem-se o início um rápido movimento de 

elétrons de uma região de cargas negativas para uma região de cargas 

positivas. Em termos gerais, existem dois tipos de relâmpagos: relâmpagos na 

nuvem e relâmpagos no solo. Relâmpagos na nuvem originam-se dentro das 

nuvens e propagam-se dentro (relâmpago intranuvem) ou fora da nuvem 

rumo à outra nuvem (relâmpago nuvem-nuvem) ou ainda fora da nuvem numa 

direção qualquer (descarga para o ar). Relâmpagos no solo, por sua vez, 

podem se originar dentro da nuvem (relâmpago nuvem-solo) ou no solo 

(relâmpago solo-nuvem) 

Cerca de 70% do total de relâmpagos são do tipo intranuvem [2]. 

Embora eles sejam a maioria dos relâmpagos, são menos conhecidos porque 

são normalmente visíveis apenas como um clarão no céu. Em geral, o canal 

inicia-se na região inferior de cargas negativas com diversas ramificações 

horizontais, propagando-se então para cima em direção à região de cargas 

positivas, onde novamente ramifica-se horizontalmente, embora em alguns 

casos possa se iniciar na parte superior da nuvem e se propagar para baixo, 

sendo denominados relâmpagos intranuvem invertidos. 

Na descarga nuvem–solo, que é denominada líder, inicialmente tem-se 

uma descarga dentro da nuvem e em seguida a ela uma descarga descendente 

nuvem-terra, de intensidade baixa. Quando essa descarga se aproxima da 

terra, as cargas desta vão se agrupando, aumentando o campo elétrico 

causando a quebra da rigidez dielétrica do ar próximo ao solo dando origem a 

pequenas descargas ascendentes, chamadas de líderes ascendentes. O 

encontro de um ou mais desses líderes ascendentes com o líder descendente 

forma um caminho ionizado entre a nuvem e a terra pelo qual escoará uma 

corrente de alta intensidade denominada corrente de retorno, como 

apresentado na figura 2.1. Essa corrente atravessa massas gasosas que não são 

homogêneas e ela naturalmente irá seguir o trajeto ao longo de regiões de 

maior condutibilidade que se dispõe de maneira irregular, por isso os 

relâmpagos possuem um aspecto sinuoso. 

Após a corrente da descarga de retorno percorrer o canal, o relâmpago 

pode terminar. Entretanto, na maioria dos casos, após uma pausa média de 40 

milissegundos [2], mais cargas são depositadas no topo do canal por descargas 

dentro da nuvem. Estes processos são indicativos de transporte de carga 



16 
 

dentro da nuvem. Desde que existe um caminho já ionizado de ar, outro líder 

pode se propagar em direção ao solo pelo canal de forma contínua, 

denominado líder contínuo. Ele não é visível e, normalmente, não possui 

ramificações. Quando o líder contínuo se aproxima do solo, tem-se novamente 

uma descarga de retorno, denominada descarga de retorno subsequente. 

 
                                       Figura 2.1 - Descarga nuvem-solo  

 
Algumas vezes, quando o tempo após uma descarga de retorno é maior 

do que 100 milissegundos, parte do canal pode ser dissipado.A descarga de 

retorno subsequente segue então um caminho diferente na atmosfera com 

relação à primeira descarga de retorno e o relâmpago apresenta um canal 

bifurcado,sendo denominado um relâmpago bifurcado. Cerca de um quarto 

dos relâmpagos para o solo mostram este efeito. 

Este processo pode se repetir várias vezes, fazendo com que o 

relâmpago pisque no céu a cada nova descarga de retorno. Todas as descargas 

de retorno que seguem, mesmo que parcialmente,o mesmo canal pertencem a 

um único relâmpago nuvem-solo. Um relâmpago pode ser formado por uma ou 

até dezenas de descargas de retorno. 

Essas descargas de retorno, sendo de grande densidade causam 

aquecimento e expansão do ar, produzindo um ruído (trovão) ouvido a 20 ou 

mais km de distância [1]. A temperatura no centro do canal do raio atinge 

temperaturas máximas de cerca de 20 mil a 30 mil graus Celsius em cerca de 

10 microssegundos e a intensidade da corrente atinge dezenas ou mesmo 

centenas de quiloampères [2]. 

Essas espécies de descargas acima descritas, que se originam da parte 

negativa da nuvem são chamadas de relâmpagos negativos e correspondem a 

aproximadamente 90% das descargas à terra. Quando as nuvens são mais 

baixas podem ocorrer descargas originadas na parte superior que contém as 

cargas positivas da nuvem e são denominadas raios positivos, e possuem 

maior intensidade. 
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 Esses raios positivos são iniciados por líderes positivos descendentes, 

isto é, líderes positivamente carregados. Na realidade, líderes positivos 

descendentes correspondem a movimentos ascendentes de cargas negativas 

(elétrons). A descarga de retorno resultante efetivamente transporta cargas 

positivas da nuvem para o solo. Em geral, não existem descargas de retorno 

subsequentes em relâmpagos positivos, isto é, eles são relâmpagos simples. O 

pico de corrente médio das descargas de retorno de relâmpagos positivos, bem 

como a carga média depositada no solo, entretanto, são normalmente maiores 

do que os correspondentes valores para descargas de retorno de relâmpagos 

negativos, de modo que eles geralmente causam maiores danos do que os 

relâmpagos negativos. 

 Por outro lado, os relâmpagos solo-nuvem negativos iniciam com um 

líder positivo que se move para cima, sendo seguido na maioria das vezes por 

uma corrente contínua com intensidade variando desde algumas centenas de 

ampères até pouco mais de 1kA, com pulsos sobrepostos. Em 20 a 50% dos 

casos [2], o líder é seguido por um líder contínuo da nuvem para o solo e uma 

descarga de retorno para cima, semelhante às descargas de retorno 

subsequentes de relâmpagos nuvem-solo, porém de menor intensidade, 

podendo este processo se repetir outras vezes. O relâmpago solo-nuvem 

positivo, por sua vez, inicia por um longo líder negativo que se move do solo 

para a nuvem, sendo seguido na maioria das vezes por uma corrente contínua 

com pulsos sobrepostos, sem que ocorra descargas de retorno. 

Cerca de 50-100 relâmpagos ocorrem no mundo a cada segundo, o que 

equivale a cerca de 5 a 10 milhões por dia ou cerca de 1 a 3 bilhões por ano[2]. 

As observações de satélite confirmam que a maioria dos relâmpagos ocorre 

sobre os continentes e em regiões tropicais. O Brasil, devido a sua grande 

extensão territorial e ao fato de estar próximo do equador geográfico, é um dos 

países de maior ocorrência de relâmpagos no mundo. Estudos recentes têm 

mostrado que a ocorrência de relâmpagos tem aumentado significativamente 

sobre grandes áreas urbanas em relação às áreas vizinhas. Acredita-se que 

este efeito esteja relacionado ao maior grau de poluição sobre estas regiões e 

ao fenômeno conhecido como "ilha de calor", aquecimento provocado pela 

alteração do tipo de solo e a presença de prédios e elementos que alteram a 

temperatura local. 

 
 
 
 
 

 
 



18 
 

Capítulo 3 

Elementos que compõem um Sistema de 
Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

3.1. Introdução 

O SPDA é um sistema completo destinado a proteger uma construção ou 

estrutura contra os efeitos das descargas atmosféricas, de forma geral, são 

constituídos de três subsistemas bem definidos que estão interligados: 

 Subsistema de captores; 

 Subsistema de descidas; 

 Subsistemas de aterramento. 

Cada um desses subsistemas contém elementos que desempenham 

diferentes funções como apresentados a seguir. 

 

Figura 3.1 – Elementos que compõe o SPDA 
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3.2. Subsistemas de captores 

 São os elementos condutores expostos, destinados a interceptar as 

descargas atmosféricas, normalmente localizadas na parte mais elevada da 

edificação. 

 É constituído por uma, três ou mais pontas, em geral de aço inoxidável, 

fixado a uma haste ou mastro preso a uma base isoladora para um nível de 

tensão de 10 kV[3]. 

 O captor recebe os raios, reduzindo a probabilidade de incidirem 

diretamente na estrutura. Deve ter capacidade térmica e mecânica para 

suportar o calor e os esforços eletromecânicos gerados. 

 Os captores podem ser classificados em naturais ou não naturais: 

 Captores naturais são elementos condutores expostos às descargas 

atmosféricas e normalmente são partes integrantes da edificação que se 

quer proteger, como por exemplo, tanques, telhas e telhiças metálicas 

com espessura superior a 0,50 mm. 

 Captores não naturais, são elementos normalmente em forma de uma 

haste vertical, cabo horizontal ou elemento desenhado para este fim, 

como por exemplo captor tipo Franklin. 

3.3. Subsistemas de descidas 

 Os condutores de descidas são elementos expostos ou não, que 

permitem a continuidade elétrica entre os captores e o sistema de 

aterramento. Ele deve passar por toda a edificação de um modo seguro para 

que não cause efeitos secundários perigosos como centelhamento lateral e 

indução de corrente em condutores próximos. Sendo assim, eles devem estar 

dispostos de modo que a corrente percorra diversos condutores em paralelos 

e seu comprimento deve ser o menor possível [5]. 

 Os sistemas de descidas também podem ser classificados segundo sua 

natureza construtiva como naturais ou não naturais: 

 Sistemas de descidas naturais são elementos condutores, normalmente 

partes integrantes da edificação que permitem escoar para o sistema de 

aterramento as corrente elétricas resultantes das descargas 

atmosféricas. As instalações metálicas da estrutura podem ser 

consideradas condutores de descida naturais, inclusive quando 

revestidas por material isolante, desde que possuam continuidade 
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elétrica no sentido vertical que e suas seções sejam no mínimo iguais às 

especificadas na tabela 3, retirada da norma NBR5419:2005. 

                                         Tabela 3.1 – Seções mínimas dos materiais do SPDA 

 
 

 Sistemas de descidas não naturais são constituídos de elementos 

condutores expostos ou não, com condutividade mínima de 98%, que 

traça um percurso retilíneo e vertical, ligando o captor a terra pelo 

menor percurso possível e fixado na edificação no mínimo a cada 2 

metros [6]. Os cabos de descida devem ser protegidos contra danos 

mecânicos até no mínimo 2,5 acima do nível do solo. A proteção deve 

ser por eletroduto rígido de PVC ou metálico sendo que, neste último 

caso, o cabo de descida deve ser conectado as extremidades superior e 

inferior do eletroduto conforme item 5.1.2.4.3 da norma 

NBR5419:2005. 

3.4. Subsistemas de aterramento 

 São constituídos de elementos condutores enterrados ou embutidos nas 

fundações das edificações responsáveis por dissipar a corrente da descarga 

atmosférica no solo. Para que isso ocorra de forma segura o aterramento deve 

oferecer o mínimo de resistência possível e se espalhar de forma homogênea 

para evitar altas diferenças de potencial.  

Os elementos que compõem o sistema de aterramento também podem 

ser divididos entre naturais e não naturais: 

 Sistemas de aterramento naturais são constituídos de elementos 

metálicos embutidos nas fundações das edificações e parte integrante 

delas. Apesar do aço estar envolvido por um a camada de concreto, a 

característica higroscópica (tendência a absorver umidade) do mesmo 

o deixa com um valor de resistência considerado baixo, criando assim 

um aterramento simples e de boa qualidade [6]. 

 Sistemas de aterramento não naturais são constituídos de elementos 

condutores enterrados horizontalmente, verticalmente ou inclinados 

(haste de Copperweld), e devem possuir uma resistência próxima a 10 
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ohms de acordo com a NBR 5419:2005.Como exemplos têm-se os 

condutores de cobre nu diretamente enterrados em torno da edificação 

e hastes de terra com cobertura eletrolítica de cobre enterradas 

verticalmente, interligadas ou não aos condutores horizontais. 

Essas hastes devem estar a uma distância mínima de 1 metro da 

fundação da edificação e devem respeitar um afastamento mínimo entre elas 

igual ao comprimento da própria haste para reduzir o efeito de indutância 

mútua. 

3.5. Classificação das estruturas quanto ao nível de 
proteção 

A determinação do nível de proteção está ligada com a eficiência do 

sistema em proteger o volume em questão, pois o conteúdo da edificação irá 

alterar o rigor das medidas do SPDA que pode variar do nível mais alto (nível 

I) ao mais baixo (Nível IV). 

De forma geral os índices de nível de proteção podem ser definidos 

como[4]: 

 Nível I: Nível de proteção mais rigoroso e seguro. Refere-se às 

construções protegidas, cuja falha no sistema de para-raios apresenta 

riscos para os arredores, como por exemplo, indústrias petroquímicas e 

de materiais explosivos. 

 Nível II: Refere-se às construções protegidas, cuja falha no sistema de 

para-raios pode ocasionar perda de bens de grande valor ou que abriga 

um grande número de pessoas, porém sem consequências para 

construções adjacentes como, por exemplo, museus, teatros e estádios. 

 Nível III: Refere-se às construções de uso comum, tais como os prédios 

residenciais e indústrias de manufaturados simples. 

 Nível IV: Nível de proteção mais baixo, usado em estruturas raramente 

ocupadas por pessoas cujo produto armazenado é de material não 

combustível, como por exemplo armazéns de concreto para produtos 

de construção. 

A tabela 3.2, retirada da norma NBR5419:2005, classifica as estruturas 

quanto ao nível de proteção indicado para cada uma delas. 
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Tabela 3.2 – Exemplos de classificação de estruturas 
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3.6. Ligações Equipotenciais  

Para se evitar o surgimento de uma diferença de potencial quando a 

edificação é atingida por uma descarga atmosférica, devem-se equalizar os 

potenciais elétricos interligando todos os elementos condutivos existentes na 

estrutura e no seu interior, reduzindo assim, os riscos de choques, incêndios e 

explosões. 

Os condutores de ligação equipotencial devem ser conectados a uma 

barra de ligação equipotencial instalada no subsolo ou próximo ao quadro 

geral de entrada de baixa tensão, instalada de modo a permitir fácil acesso. 

Essa barra também deve ser conectada ao subsistema de aterramento. Em 

grandes estruturas a norma também prevê uma ligação equipotencial a cada 

20 metros de altura, contando a partir do nível do solo, essa ligação é chamada 

de anel de equipotencialização e interliga os condutores de descida. 

Segundo a NBR 5419:2005, a seção mínima dos condutores de 

equipotencialização deve ser: 

 
Tabela 3.3 – Seção mínima dos condutores de equipotencialização 
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Capítulo 4 

 Método de avaliação do nível de proteção 

4.1. Introdução 

 O método de avaliação do nível de proteção se dá por um cálculo 

probabilístico descrito na NBR 5419:2005 e determina a exigência ou não da 

instalação de um SPDA em função dos riscos inerentes. 

 Porém, segundo a Norma, em alguns locais essa proteção é considerada 

indispensável como, por exemplo: 

 locais de grande afluência de público; 

 locais que prestam serviços públicos essenciais; 

 áreas com alta densidade de descargas atmosféricas; 

 estruturas isoladas, ou com altura superior a 25 m; 

 estruturas de valor histórico ou cultural. 

4.2. Avaliação do risco de exposição  

 A densidade de descargas atmosféricas que atingem a terra (Ng) é o 

número de raios por quilômetros quadrados, por ano, que atinge uma 

determinada região. Esse valor pode ser determinado pela equação: 

Ng= 0,04 .Td
1,25[por km ²/ano] 

Em que Td é o número de dias de trovoada por ano, obtido de mapas 

isoceráunicos, presente na NBR 5419, conforme a figura a seguir: 

 



25 
 

 
Figura 4.1 –Mapa Isocenáurico do território brasileiro 

4.3. Área de exposição equivalente 

 Corresponde à área do plano da estrutura, prolongada em todas as 

direções, considerando a altura da mesma. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância 

correspondente à altura da estrutura no ponto considerado [5]. 

 Para exemplificar o conceito temos a figura abaixo: 

 
Figura 4.2 – Área de exposição equivalente de uma edificação 
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Para obter o índice utiliza-se a seguinte equação: 

Ae = L . W + 2 .L . H + 2 .W . H + π . H² [m²] 

Em que:  L– comprimento da estrutura, em m; 

  W – largura da estrutura, em m; 

  H–altura da estrutura, em m; 

4.4. Frequência média anual de descargas 

 É o número provável de descargas atmosféricas que podem atingir uma 

determinada edificação em um intervalo de um ano. É obtida pela seguinte 

equação: 

Nd= Ng. Ae. 10-6 [1/ano] 

4.5. Frequência admissível de danos  

 São internacionalmente reconhecidos os seguintes limites da frequência 

média anual admissível de danos Nc: 

 riscos maiores que 10-3, ou seja, 1 dano ocorrido na estrutura para 

1.000 descargas por ano são considerados inaceitáveis; 

 riscos menores que 10-5,ou seja, 1 dano ocorrido na estrutura para 

1.000 descargas por ano são, em geral, considerados aceitáveis. 

4.6. Avaliação geral de risco 

 Para tomar uma decisão segura sobre a necessidade de se instalar um 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas deve-se calcular a 

probabilidade ponderada de que essa edificação seja atingida por uma 

descarga. 

 O Fator de probabilidade ponderada Ndc, será o resultado da 

multiplicação da Frequência média anual de descargas Nd por todos os fatores 

de ponderação. 

Ndc= Nd .A .B .C .D  . E [1/ano] 
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A, B, C, D, E– fatores de ponderação apresentados nas tabelas 4.1 a 4.5 

retiradas da NBR 5419:2005 

 
 

Tabela 4.1 – Fator A:Tipo de ocupação da estrutura 

 
 

Tabela 4.2 – Fator B: Tipo de construção da estrutura 

 
 

Tabela 4.3 – Fator C: Conteúdo da estrutura e feitos indiretos das descargas 
atmosféricas 

 
 
 

                 



28 
 

            Tabela 4.4 – Fator D: Localização da estrutura 

 
 

Tabela 4.5 – Fator E: Topografia da região 

 
 

Após efetuar os cálculos do Ndc pode-se analisar os dados da seguinte 

maneira: 

 Se Ndc ≥ 10-3, a estrutura requer um SPDA; 

 Se 10-3>Ndc> 10-5, a conveniência de um SPDA deve ser tecnicamente 

justificada e decidida por acordo entre projetista e usuário; 

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

 Métodos de proteção contra descargas 
atmosféricas 

5.1. Introdução 

Basicamente existem 3 métodos de sistemas de proteção contra 

descargas atmosféricas, cada um utilizando de uma diferente técnica de 

proteção. 

 Características físicas da edificação (altura, materiais de construção 

utilizados, conteúdo etc.) são elementos decisivos no processo de escolha de 

qual será o método que garantirá maior proteção alinhada a um menor custo. 

5.2. Método Franklin 

 A filosofia dos captores tipo Flanklin se fundamenta no princípio de que 

uma descarga piloto descendente pode ser interceptada por uma descarga 

ascendente iniciada a partir de um dos captores instalados na edificação. 

Assim, a circulação da corrente de descarga se daria pelos condutores 

previstos no SPDA, não atingindo a edificação que se deseja proteger. 

A figura seguinte ilustra uma edificação momentos antes de ser atingida 

por uma descarga atmosférica. Note a concentração de cargas elétricas na base 

da edificação migrando para o captor localizado no topo da mesma. Também 

se pode observar a descarga ascendente, que foi induzida pelo líder 

descendente, partindo do captor localizado no topo da edificação. 
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Figura 5.1 Edificação momentos antes de ser atingida por uma descarga atmosférica 

 
 Para determinar o volume de proteção de um captor utiliza-se o método 

do ângulo de proteção,como apresentado na figura 5.2. De acordo com o nível 

de proteção e altura do captor é determinado um ângulo de proteção que parte 

do captor, “roda” em torno da edificação e forma um cone. Qualquer descarga 

que poderia atingir esse cone é interceptada pelo SPDA. 

 
Figura 5.2 – Ângulo de proteção de um captor 
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 A tabela 5.1 fornece o ângulo de proteção contra descargas atmosféricas 

tomando como base diferentes alturas da construção e do nível de proteção. 

 
Tabela 5.1 – Posicionamento dos captores conforme nível de proteção 

 
  
 

Em seguida calcula-se o número de condutores de descidas N em 
função do perímetro da construção P (em metros) e da distância 
máxima D entre condutores de descida, dada pela tabela 5.2: 
 

N = P / D 
 

Tabela 5.2 – Espaçamento médio dos condutores de descida confirme o nível de 
proteção 

 

5.3. Método Faraday 

 O método de Faraday é indicado para edificações com uma grande área 

horizontal, nas quais seria necessária uma grande quantidade de captores do 

tipo Franklin. Esse método é fundamentado na teoria pela qual o campo 

eletromagnético é nulo no interior de uma estrutura metálica ou envolvida por 
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uma superfície metálica ou por malha metálica, quando são percorridas por 

uma corrente elétrica de qualquer intensidade. 

 Consiste em envolver a parte superior da construção com uma malha de 

condutores elétricos sem encapamento, cuja distância entre eles é em função 

do nível de proteção desejado e dado pela tabela 5.1 na coluna largura do 

módulo de malha. 

 Designando-se por Ncm o número de condutores da malha, e por 

Dm– dimensão do comprimento ou da largura da área plana, em metros; 

Dco – distância entre os condutores, em metros. Podemos calcular o número de 

condutores da malha para qualquer dimensão da malha pela equação: 

 Ncm = (Dm/Dco) + 1 

 Recomenda-se a instalação de captores auxiliares verticais com altura 

de 50 cm ao longo dos condutores que compõe a malha protetora. Isso evita 

que o centelhamento devido ao impacto da descarga atmosférica danifique o 

material da cobertura. A distância entra esses captores não deve ser superior a 

8 m. 

5.4. Método Esfera Rolante 

 O método da esfera rolante se baseia na delimitação do volume de 

proteção dos captores de um SPDA. Em geral é o método utilizado para a 

proteção de subestações de potências em áreas externas. 

 Os captores são posicionados de uma maneira em que qualquer líder 

descendente que surja nas imediações do volume de proteção estaria distando 

Ra metros de um captor e uma distância maior do que Ra metros de qualquer 

parte da edificação. Dessa forma, o líder descendente só se conectaria a 

descarga ascendente através de um dos captores do SPDA[8]. 

 Para ilustrar a avaliação da proteção de uma edificação utilizando o 

método das esferas rolantes, imagina-se uma esfera de raio Ra rolando sobre a 

edificação. Cada um dos pontos tocados pela esfera representam um ponto 

exposto a incidência de uma descarga atmosférica. 

 A figura a seguir ilustra uma esfera de raio (Ra) rolando sobre uma 

edificação: 
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Figura 5.3 – Esfera rolando sobre uma edificação 

 
 
Ao rolar a esfera fictícia sobre o solo e sobre o sistema de proteção, a 

zona protegida pode ser definida como a região em que a esfera não consegue 

tocar. O raio Ra da esfera é determinado segundo o nível de proteção adotado, 

conforme a NBR-5419 como apresentado na tabela abaixo: 

Tabela 5.3 – Raio de atração Ra para os níveis de proteção 

 

5.5. Sistemas Híbridos 

Aos sistemas de proteção que utilizam uma mescla dos métodos 

apresentadas acima, dá-se o nome de Sistemas híbridos[8]. 

Na proteção de uma edificação como um prédio comercial ou 

residencial temos o uso predominante da Gaiola de Faraday. Porém, a proteção 
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através de uma gaiola “pura” raramente pode ser implementada, já que na 

cobertura desses prédios muitas vezes encontramos corpos elevados como 

caixas d’água, chaminés, antenas e outros.  Assim, complementa-se a proteção 

provida pela Gaiola de Faraday com um captor tipo Franklin, disposto no topo 

da edificação. Esse captor é conectado aos cabos de proteção de borda, 

módulos da Gaiola de Faraday e todas as descidas disponíveis. 

5.6. Inspeções do SPDA 

A NBR-5419 prevê que todo SPDA deve passar por inspeções periódicas 

a fim de verificar se ele se encontra em perfeito estado e de acordo com o que 

foi projetado. Na fase da construção deve-se verificar: 

 correta instalação das hastes de aterramento; 

 cumprimento das condições para utilização das armaduras como 

integrantes naturais do SPDA; 

 valor da resistência de aterramento e o arranjo dos eletrodos 

(exceto quando se usa a fundação como sistema de 

aterramento).  

Ao término da instalação do SPDA e em períodos não superiores ao 

definido, a seguir deve-se verificar: 

 conformidade do SPDA com o projeto original; 

 integridade de todos os componentes utilizados; 

 valor da resistência de aterramento (exceto quando se usa a 

fundação como sistema de aterramento). 

A cada: 

 5 anos para estruturas normais sem risco de explosão; 

 3 anos para estruturas com grande concentração de público ou 

indústria que contém risco de explosão ou armazenagem de 

material inflamável; 

 1 ano para estruturas contendo munições ou explosivos ou que 

esteja, em ambiente expostos a corrosão atmosférica severa. 

Toda inspeção deve também ser devidamente documentada e arquivada. 
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5.7. SPDA Estrutural  

Historicamente, a primeira utilização conhecida das ferragens do 

concreto armado para fins de aterramento data da Segunda Guerra Mundial, 

quando o engenheiro Herb Ufer idealizou um sistema para depósitos de 

bombas de uma base aérea, com o objetivo de protegê-los contra descargas 

atmosféricas e eletricidade estática. Após anos, Ufer inspecionou novamente as 

instalações e chegou à conclusão de que eletrodos de aterramento utilizando 

armaduras de concreto resultavam em uma resistência de aterramento mais 

robusta e ainda com menor valor quando comparados às resistências 

compostas por somente hastes, especialmente em regiões de solos com valores 

relativamente altos de resistividade. Por causa dessa descoberta, o uso de 

armaduras e/ou cabos e hastes inseridos nas fundações é também conhecido 

por aterramento ufer[7]. 

5.7.1 Utilização das ferragens 
 

No Brasil, a utilização do SPDA estrutural é orientada pela norma ABNT 

NBR 5419 desde 1993, sendo que, em outros países, a normalização já vem 

sendo utilizada há décadas. 

De acordo com a última revisão da ABNT NBR 5419, de 2005, existem 

duas opções para esse sistema. A primeira consiste em simplesmente usar as 

ferragens do concreto armado como descidas naturais, desde que seja 

garantida a continuidade elétrica da ferragem dos pilares, verticalmente. A 

segunda opção, à qual a norma dedica um anexo específico para sua descrição 

e exigências, faz uso de uma barra de aço galvanizada a fogo adicional às 

ferragens existentes. Essa barra tem a suposta função específica de garantir a 

continuidade desde o solo até o topo do prédio. A utilização dessa barra 

adicional, comercialmente conhecida como re-bar (do inglês Reinforcing 

Bar)[7], é defendida por profissionais que instalam SPDA com base na 

dificuldade do empreiteiro da obra civil em garantir a continuidade elétrica 

vertical das ferragens, já que não existe essa preocupação durante o processo 

da construção civil, uma vez que a continuidade elétrica não é necessária em 

termos estruturais. Também a adição de re-bars às ferragens estruturais, 

conforme previsto no Anexo D da ABNT NBR 5419, tem o objetivo de 

concentrar nela a maior parcela da corrente da descarga, poupando as 

ferragens estruturais do fluxo desta corrente. Entretanto, ao se levar em conta 

um efeito eletromagnético conhecido como efeito pelicular, essa ideia parece 

ser pouco efetiva, visto que a corrente impulsiva da descarga tende a fluir 

pelas ferragens periféricas, que são justamente as estruturais da edificação. 
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Independentemente da utilização ou não da barra adicional, a ABNT 

NBR 5419 exige que pelo menos 50% dos cruzamentos das barras da 

armadura, incluindo os estribos, estejam firmemente amarradas com arame de 

aço torcido. Além disso, as barras na região de trespasse deverão ter 

comprimento de sobreposição equivalente a vinte diâmetros, igualmente 

amarradas com arame de aço torcido ou soldadas, ou ainda interligadas por 

conexão mecânica adequada. Isso se aplica em armaduras de pilares, lajes e 

vigas. Essas amarrações deverão ser repetidas em todas as lajes, com todos os 

pilares que pertencem ao corpo do prédio.  

5.7.2 Ensaio de continuidade 
 

Através do Anexo E, a NBR 5419 determina as condições para os testes 

de continuidade e de resistência para o SPDA estrutural. Através de 

milihomímetros ou microhmímetros de quatro terminais, uma corrente de 1A, 

ou superior, deve ser injetada, de modo a promover medições entre pontos 

diferentes, como entre o topo e a base de pilares e também de armaduras de 

diferentes pilares, para a verificação da continuidade através de vigas e lajes. 

Também é necessária a medição entre a barra TAP, desligada da alimentação 

exterior, e um eletrodo externo ao edifício. 

É vedada a utilização de multímetro com função de ohmímetro, porque 

este instrumento injeta correntes insuficientes para apresentar resultados 

significativos[9]. O instrumento utilizado deve ser capaz de, ao mesmo tempo 

em que injeta a corrente, medir a queda de tensão entre os dois pontos. Para 

tanto, deve utilizar quatro fios, sendo dois para corrente e dois para potencial. 

Dessa forma o erro provocado pela própria resistência dos cabos e de seus 

contatos é evitado. 

A resistência é calculada dividindo-se a tensão medida pela corrente 

injetada. As medições realizadas devem apresentar resultados de resistência 

inferiores a 1 Ω[9]. Se os valores medidos forem da mesma ordem de grandeza 

e inferiores a este valor, é considerado que há continuidade entre os pontos. 

Geralmente, os valores de impedância medidos possuem entre alguns 

centésimos e poucos décimos de ohms. 

5.7.3 Vantagens do SPDA Estrutural 
 

Tanto a NBR 5410, norma que regulamenta as instalações elétricas de 

baixa tensão, quanto a NBR 5419, recomendam que o aterramento seja feito 

preferencialmente utilizando ferragens das estruturas. O material utilizado é a 

própria estrutura da edificação fazendo com que ocorra uma redução dos 

custos desse sistema, e se limitam a barra dedicada, quando instalada, ou, caso 
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contrário, a supervisão do trabalho de empreiteiros de obras civis para 

garantir a quantidade determinada de amarrações das armaduras, além de 

elementos conectores, que algumas vezes podem ser sobras de materiais da 

própria construção. Estima-se que os custos envolvidos na utilização do SPDA 

estrutural sejam 50% menores que os envolvidos na utilização do SPDA 

convencional. 

Por estarem embutidos em concretos, de pilares, vigas e lajes, os 

elementos dos subsistemas de descida e de aterramento desse tipo de SPDA 

não estão sujeitos a serem interrompidos ou seccionados depois da conclusão 

da obra. Da mesma maneira, estes elementos estão protegidos contra efeitos 

da corrosão. Estes elementos são considerados eficientes por toda a vida da 

edificação, e apresentam queda de rendimento extremamente reduzida ao 

longo do tempo. Por estes motivos, requerem menos manutenção preventiva. 

O número de condutores que formam a gaiola de Faraday é 

substancialmente maior no SPDA estrutural[9]. Além de proporcionar 

menores impedâncias, este fato implica em melhor equalização de potenciais, 

devido à maior distribuição de caminhos para a passagem de corrente de 

descarga atmosférica, além da formação de diversas malhas pelas armaduras 

das lajes. Dessa forma, atende-se ao item 5.1.2.1.3 da NBR 5419, que 

recomenda que a corrente percorra diversos condutores em paralelo, pelo 

menor caminho possível, para evitar centelhamentos perigosos, e garante-se o 

menor campo elétrico possível dentro da edificação. 

O SPDA que utiliza o subsistema de descidas estrutural não possui 

descidas aparentes, seja através de cabos ou barras chatas, como no SPDA 

convencional. Portanto, o aspecto estético é melhor. 

5.7.4 Desvantagens do SPDA Estrutural 
 

O SPDA estrutural apresenta poucas desvantagens, e, por isso, está 

sendo cada vem mais recomendado e utilizado. Para promover uma boa 

execução do SPDA utilizando as estruturas naturais, é necessário o perfeito 

entendimento entre projetistas do SPDA, arquitetos e construtores do 

empreendimento. Muitas vezes, estes entendimentos são dificultados por 

diversos fatores, como falta de disponibilidade e coordenação. 

Nas edificações existentes desprovidas de SPDA e naquelas em que as 

fundações já tenham sido iniciadas, o acesso às armaduras metálicas destas 

fundações pode não ser possível. Desta forma é recomendada a utilização de 

SPDA convencional. 
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Capítulo 6 

 Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas 
Atmosféricas 

6.1. Introdução  

Como exemplo prático de um projeto de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas, utilizaremos o edifício residencial “Maria de Souza Mendes” 

localizado na cidade Ouro Branco-MG. Serão apresentadas a verificação da 

necessidade do SPDA segundo critérios da NBR-5419, verificação do Nível de 

Proteção que será adotado, projeto do subsistema de captação, subsistema de 

distribuição de corrente e subsistema de aterramento. Por fim será 

apresentado orientação para ensaio de continuidade. 

6.2. Verificação da necessidade 

O anexo “B” da NBR-5419 apresenta um cálculo probabilístico para 

determinar a necessidade de instalação de um SPDA, assim como foi 

apresentado no Capítulo 4 desta obra. 

 Avaliação do risco de exposição 
 

Para calcular a densidade de descargas atmosféricas que atingem Ouro 
Branco, necessita-se de se obter primeiro Td, que é o número de dias de 
trovoada por ano, obtido do mapa isoceráunico da região Sudeste, qu está 
presente na NBR 5419 tendo que as coordenadas geográficas de Ouro Branco 
são 20° 31’ 15” S, 43° 41’ 31” W. 
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Figura 6.1 – Mapa isoceráunico da região Sudeste 

  

Em Ouro branco Td = 90[dias com trovoadas /ano] 

Ng= 0,04 .Td
1,25[por km ²/ano] 

Ng=11,08 

Esse número Ng foi comparado com o valor que está presente no site do INPE 

para averiguação da sua veracidade, pois o mapa isoceráunico presente na 

NBR 5419  está desatualizado. 

 Área de exposição equivalente 
 
A área de exposição foi calculada com a ajuda do software Autocad. Para 

isso foi criada uma região com a área de interesse e em seguida calculada a 
área. 

 

 
Figura 6.2 – Área de exposição equivalente da edificação 
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Ae = 6.239,9 m² 

 Frequência média anual de descargas  
 

Nd= Ng. Ae. 10-6 [1/ano] 

Nd=11,8 .6.239,9 .10-6 

Nd=73,6.10-3[1/ano] 

 Avaliação geral de risco 

        Tabela 6.1 – Fator de risco da edificação 

Fator A: Tipo de ocupação da estrutura Fator A 
Edifícios de escritórios, hotéis e apartamentos, bem 
como outros edifícios residenciais não incluídos abaixo. 

1,2 

Fator B: Tipo de construção da estrutura Fator B 
Estrutura de concreto armado com cobertura não 

metálica. 
0,4 

Fator C: Conteúdo da estrutura e feitos indiretos Fator C 
Residências comuns, edifícios de escritórios, fábricas e 
oficinas que não contenham objetos de valor ou 
particularmente suscetíveis a danos. 

0,3 

Fator D: Localização da estrutura Fator D 
Estrutura localizada em uma grande área contendo 
estruturas ou árvores da mesma altura ou mais altas 
(como por exemplo florestas ou grandes cidades). 

0,4 

Fator E: Topografia da região Fator E 
Montanhas acima de 900 m 1,7 

 

Ndc= Nd .A .B .C .D  . E [1/ano] 

Ndc=73,6 .10-3.1,2 .0,4 .0,3 .0,4 . 1,7 

Ndc=7,2 .10-3[1/ano] 

Como Ndc ≥ 10-3, a estrutura requer um SPDA; 

6.3. Subsistema de captação 

 Nem todos os componentes do SPDA dessa edificação poderão ser 

naturais, como por exemplo o subsistema de captação, pois no projeto 

arquitetônico não foi previsto a utilização de telhas metálicas. Assim métodos 

de filosofias não estruturais serão testadas e integradas ao subsistema de 

descida e de aterramento. 
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 Teste do Método Franklin 

 

Segundo a tabela 3.2, Classificação da estrutura,apresentada no Capítulo 3 

dessa obra, temos que o nível de proteção da estrutura é do tipo III. 

Considerando esse nível e tendo que a altura da edificação é de 39m, 

analisando a tabela 5.1, apresentada no Capítulo 5 dessa obra, temos que o 

ângulo de proteção é de 25°, e o raio da esfera rolante é de 45 m. Para tal, 

utiliza-se um mastro de 6m equipado com um captor de três ou mais pontas de 

aço inoxidável de 30cm de altura. Na figura seguinte apresenta-se o cone de 

proteção para o método tipo Franklin. 

 

Figura 6.3– Cone de proteção para o Método Franklin 

 
Através da análise da figura acima, percebe-se que o uso exclusivo do 

método tipo Franklin não interceptaria adequadamente toda a estrutura, 

porém é necessário para proteção dos corpos elevados. Então faz-se 

necessário o auxílio de uma gaiola de Faraday. 

 Utilização do método Faraday 

Consiste em envolver a parte superior do edifício com uma malha de 

condutores elétricos sem encapamento, cuja distância é em função do nível de 
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proteção, que no caso, nível 3 e é dado na tabela 5.1, na coluna módulo de 

malha. Analisando a tabela temos que a largura do módulo será de 10m. Esses 

condutores deverão ser de alumínio com uma sessão de 70mm² fixados na 

platibanda conforme figura 6.4 e quando houver mudança de direção o cabo 

deverá ser travado como mostra a figura 6.5. 

 

 

Figura 6.4– Fixação do cabo de alumínio na platibanda 

 

 

Figura 6.5– Travamento do cabo para mudança de direção na platibanda 

 

A interligação do método de captação tipo Franklin, que utiliza o mastro e o 

captor com o cabo de alumínio da gaiola de Faraday deverá ser executada 

como na figura 6.6 a seguir: 
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Figura 6.6– Detalhe da interligação entre os sistemas de captação 

 

Para fechamento da gaiola de Faraday esses condutores deverão ser 

interligados ao subsistema de descida, (em que as barras utilizadas para tal, 

deverão aflorar 30 cm na cobertura para auxiliar na captação de raios) e no 

subsistema de aterramento como na figura 6.7. 
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Figura 6.7– Pontos de trespasse do re-bar 

 

Para que não haja danos no revestimento dos elementos metálicos no 

ponto de impacto caso ocorra descargas laterais devem ser colocados 

condutores horizontais formando anéis com espaçamento vertical máximo de 

20 m, como representado na figura 6.8, de barra chata de alumínio de 70mm² 

fixada externamente na fachada a cada 1,50m seguindo os detalhes da figura 

6.9. Esses condutores devem ser conectados as barras do subsistema de 

descidas através de inserts conforme figura 6.10. Após instalação pintar a 

barra na cor predominante da edificação. 
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                        Figura 6.8– Condutores para captação de descargas laterais. 
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Figura 6.9– Instalação da barra chata de alumínio sobre a fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10– Utilização do conector insert para conexão com a descida do SPDA 
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6.4. Subsistema de descidas  

As armaduras de aço interligadas das estruturas de concreto armado 
podem ser consideradas condutores de descidas naturais, desde que cerca de 
50% dos cruzamentos de barras da armadura, incluindo os estribos, estejam 
firmemente amarradas com arame de aço torcido e as barras na região de 
trespasse apresentem comprimento de sobreposição de no mínimo 20 
diâmetros, igualmente amarradas com arame de aço torcido, ou soldadas, ou 
interligadas por conexão mecânica adequada. 

 
Porém, para que a continuidade seja assegurada deve-se adicionar uma 

barra de aço dedicada, re-bar(abreviatura de reinforcing bar, da língua 

inglesa), de 50mm² em cada pilar. Essa barra deverá ser fixada nos estribos, 

paralelamente às demais ferragens, e na viga baldrame. Nos pilares da 

periferia da edificação, ela deve ser colocada na face mais externa do pilar, 

para que possa receber possíveis descargas laterais. Nos pilares internos, sua 

localização poderá ser feita em qualquer uma das faces, 

Na última laje, alguns pilares param, outros continuam e outros irão 

formar. Sendo assim, os pilares que param são interligados com as barras 

adicionais com os pilares que continuam para os níveis superiores. Essa 

interligação é feita na horizontal, dentro da laje e vigas e todas as emendas das 

barras serão feitas com clipes ou conectores galvanizados, como pode-se 

observar na figura 6.11. 
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Figura 6.11 –Barra de aço dedicada 

 
 A re-bar possui cerca de 3,40m de comprimento por peça, dependendo 

do fabricante, e recomenda-se que o transpasse seja feito através de 

conexão mecânica com 3 clipes galvanizados, com extensão de 20cm, como 

na figura 6.12.  
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Figura 6.12 –Transpasse entre barras dedicadas 

 

A barra dedicada deve ser interligada às armaduras do concreto, para 

equalização de potencial, e assim evitar centelhamentos perigosos. A 

distribuição e equalização dos potenciais é uma das vantagens práticas da 

utilização da barra adicional, pois obtêm-se mais descidas e anéis de 

interligação, situados bem próximos uns dos outros, já que cada pilar 

funciona como uma descida, assim como as lajes ou vigas atuam como 

anéis. Desse modo, em intervalos muito menores (uma laje a cada 

3m,aproximadamente) o sistema se equaliza e oferece mais pontos de 

aterramento. 

A conexão perpendicular entre o re-bar e o vergalhão horizontal 

componente da estrutura em concreto armado deve ser realizado com a 

utilização de ferro comum em forma de “L” amarrado com arame recozido, 

como na figura 6.13. 
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Figura 6.13–Interligação entre a armadura de concreto e a barra dedicada 

6.5. Subsistema de aterramento 

As armaduras de aço embutidas nas fundações das estruturas podem 

ser consideras como eletrodos de aterramento naturais desde que satisfaçam 

algumas condições. As armaduras de aço das estacas, dos blocos de fundação e 

das vigas baldrame devem ser firmemente amarradas com arame recozido 

com cerca de 50% de seus cruzamentos ou soldadas. As barras horizontais 

devem ser sobrepostas por no mínimo 20 vezes o seu diâmetro, e firmemente 

amarradas com arame recozido ou soldadas. 

As armaduras de aço das fundações devem ser interligadas com as 

armaduras de aço dos pilares da estrutura, utilizados como condutores de 

descida naturais, de modo a assegurar a continuidade elétrica. Nas fundações, 

o emprego das barras dedicadas também é permitido, e, neste caso, sua seção 

deve ser de, no mínimo, 80mm² segundo a tabela 3.1 desse trabalho. As barras 

devem percorrer toda a fundação no sentido vertical e atravessar o bloco de 

fundação até a base do pilar do térreo. As re-bars também deverão ser 

instaladas horizontalmente nas vigas baldrame, formando então uma malha de 

terra. 

Recomenda-se que estas barras sejam colocadas dentro da fundação, 

até a profundidade de cerca de 10 cm do solo, para não sofrer corrosão. Não é 

necessário colocar a barra em todas as fundações, bastando colocar uma barra 

em uma das fundações de cada pilar. Dessa fora, o número de fundações com 

re-bar coincide com o número de pilares do térreo. 
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O eletrodo de aterramento natural deverá ser conectado ao barramento 

de equalização de potenciais através de uma barra de aço com diâmetro 

mínimo de 8 mm ou fita de aço de 25 mm x 4 mm, ou mesmo ligado a uma 

armadura de concreto, quando próxima. 

6.6. Equalização de potencial  

Equalização de potenciais do Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas é a interligação de todas as massas metálicas (aterramentos, 

tubulações metálicas, armaduras, elevadores, e todas as prumadas metálicas 

etc.), e deve ser executado no nível do solo e a cada 20 m de altura, sendo 

interligados na caixa de equalização do sistema.  

Equalização de potenciais deve ser feita no nível mais baixo da 

edificação (subsolo), com a instalação da caixa de equalização (20cmx20cm) 

num pilar o mais equidistante possível do DG (quadro da concessionária 

telefônica) e do QDG (quadro da concessionária de energia elétrica) e 

interligar a caixa a qualquer armadura do pilar, remover das quinas dos pilares 

a cobertura de concreto, até encontrar as armaduras e a ferragem para fazer a 

interligação. 

Conectar os aterramentos telefônicos, elétricos, massas metálicas, 

prumadas de incêndio, recalque, tubos de gás, tubulações metálicas, guias de 

elevadores na caixa de equalização de potenciais com cabo de cobre isolado 

bitola 16 mm².  Essa conexão deve ser feita na haste mais próxima de cada um 

dos aterramentos, lembrando que caso existam outros aterramentos, o 

procedimento é o mesmo. Para tubulação de incêndio e recalque é 

recomendável que essas sejam aterradas no subsolo com uma haste e depois 

interligadas na caixa de equalização.  

Após todas essas estruturas aterradas, esse conjunto deve ser 

interligado com a ferragem da laje, no ponto mais próximo da central evitando 

assim a possibilidade de centelhamento e possível explosão. A caixa de 

equalização deve ser instalada de preferência no hall do andar (embutida na 

parede a 20 cm do piso), interligada por fita perfurada niquelada na ferragem 

da laje mais próxima e na carcaça metálica do QDC (quadro de distribuição de 

circuitos) do apartamento mais próximo. 

A ligação equipotencial deve ser através de uma barra chata de cobre 

nu, de largura maior ou igual a 50mm, espessura maior ou igual a 6 mm e 

comprimento de acordo com o número de conexões, com mínimo de 15 cm. 
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Figura 6.14- Barra de equalização 

 

Eventualmente, ligações entre a barra de equalização e de estruturas 

deverão ser realizadas através de dispositivos de proteção contra surtos 

(DPS). São os casos de quando ligações diretas não são permitidas, como, por 

exemplo, tubulações de gás que não puderem distar em mais de 2m de 

descidas. 

É importante esclarecer que os pontos utilizados para equalização de 

potenciais não podem substituir os condutores de proteção, assim como não 

podem substituir os condutores de neutro. O neutro do sistema somente 

poderá ser interligado ao sistema de aterramento na origem da instalação. 

Também é importante lembrar que é preciso evitar que haja circulação de 

correntes de curto-circuito de durações elevadas pelas armaduras dos 

concretos, pois o aquecimento provocado pode danificar as ferragens e o 

concreto. 

6.7. Ensaio de continuidade 

 A continuidade elétrica das armaduras de um edifício deve ser 

determinada medindo-se a resistência ôhmica entre a parte superior e a parte 

inferior da estrutura, procedendo a diversas medições entre pontos diferentes. 

Com o instrumento adequado, que pode ser um miliohmímetro ou 

microhmímetros, deve-se injetar uma corrente de 1 A ou superior entre os 

pontos extremos da armadura e ao mesmo tempo medir a queda de tensão 

entre esses pontos. A resistência é calculada dividindo-se a tensão medida pela 

corrente injetada. 
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Se os valores medidos forem da mesma ordem de grandeza e inferiores 

a 1Ω pode ser admitido que a continuidade das armaduras está aceitável.  

Como a edificação utilizada apresenta 39m, para fazer essa medição deve-se 

utilizar um sistema de medida com configuração de quatro fios, sendo dois 

para corrente e dois para potencial, como na figura 6.15. 

 

Figura 6.15–Método de medição 

6.8. Documentação técnica 

 A documentação técnica deve ser mantida no local, ou em poder dos 

responsáveis pela manutenção, contendo o relatório de verificação de 

necessidade do SPDA e de seleção do respectivo nível de proteção. Juntos a 

esses, deve-se manter também os desenhos em escala mostrando as 

dimensões, os materiais e as posições de todos os componentes do SPDA, 

inclusive os eletrodos de aterramento. 
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Capítulo 7 

 Conclusão 

 O Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica é uma proteção 

para minimizar os efeitos destruidores dessas descargas. Ele possui a 

finalidade de dissipar para solo as correntes dos raios, que são recebidas pelos 

captores, que é a parte mais elevada do SPDA, destinada a receber a descarga 

pelo efeito das pontas, podendo ser de uma ou de várias pontas, em geral 

fabricado em latão ou bronze cromado. A condução das correntes é feita 

através das barras de escoamento, parte do SPDA destinada a conduzir a 

corrente para o solo, as quais podem ser de cobre, alumínio ou aço 

galvanizado. Assim sendo, as soluções internacionalmente aplicadas buscam 

tão somente minimizar os efeitos destruidores a partir da colocação de pontos 

preferenciais de captação e condução segura da descarga para terra. É de 

fundamental importância conhecer os três tipos de métodos na hora da 

elaboração de um projeto de SPDA para determinar qual se encaixa na 

proteção adequada da edificação. 

 Conclui-se ainda que a eficiência do SPDA nunca atingirá 100%, mesmo 

que bem projetado ele não assegura a total proteção de uma estrutura ou 

pessoas dentro dela. Os danos mais comuns são destruição de pequenos 

trechos de telhados ou quinas de edificação. Não é função do SPDA a proteção 

de equipamentos eletroeletrônicos inseridos dentro do volume a proteger, 

pois correntes induzidas pela correta condução da corrente proveniente da 

descarga atmosférica são capazes de danificar esses aparelhos. Para esse tipo 

de proteção, deverão ser instalados equipamentos específicos que não foram 

tratados nesse trabalho. 

 A fim de evitar falsas expectativas sobre o sistema de proteção é 

esclarecido que: a descarga atmosférica é um fenômeno da natureza 

absolutamente imprevisível e aleatório, tanto em relação as suas 

características elétricas (intensidade de corrente, tempo de duração etc.), 

como em relação aos efeitos destruidores decorrentes de sua incidência sobre 

as edificações. Em termos práticos nada pode ser feito para se impedir a queda 

de um raio em determinada região.  

Em termos gerais sobre Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas ainda é necessário ampliar os estudos e estender as pesquisas 
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para que os danos causados não sejam apenas minimizados e sim sanados 

totalmente. 

 Com esse trabalho observa-se que, quando projeta-se, planeja-se e 

constrói-se de acordo com as normas, consegue-se reduzir de forma 

significativa os riscos e que muitas vezes soluções simples podem evitar altos 

custos. A utilização das estruturas presentes na edificação proporciona uma 

melhora no aspecto estético, aumenta a durabilidade e reduz os custos. 
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