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Cliente: Município de São João Batista do Glória 

Obra: Quadra Poliesportiva Escola Municipal José Ferreira Garcia 

Endereço: Rua Fortaleza n°38, São João Batista do Glória - MG 
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1- OBJETIVO 

O presente memorial refere-se à elaboração de Projeto de Sistema de Proteção Contra 

Descargas Atmosféricas (SPDA) e tem por objetivo estabelecer condições e características 

técnicas para execução dos serviços relativos à obra da Quadra Poliesportiva Escola Municipal 

José Ferreira Garcia. 

A necessidade da instalação do SPDA foi avaliada e constatada de acordo com a 

metodologia estabelecida em norma, cujos cálculos encontram-se explicitados neste memorial. 

 Instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), de acordo 

com a norma NBR 5419/2015. 

 

2- CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS. 

Sobre o sistema de proteção: 

 A descarga elétrica atmosférica (raio) é um fenômeno da natureza 

absolutamente imprevisível e aleatório, tanto em relação às suas características elétricas 

(intensidade de corrente, tempo de duração, etc), como em relação aos efeitos destruidores 

decorrentes de sua incidência sobre as edificações.   

 Nada em termos práticos pode ser feito para se impedir a "queda" de uma 

descarga em determinada região. Não existe "atração" a longas distâncias, sendo os sistemas 

prioritariamente receptores. 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 a terra. 

 A implantação e manutenção de sistemas de proteção (para-raios) é 

normalizada internacionalmente pela IEC (International Eletrotecnical Comission) e em cada 

país por entidades próprias como a ABNT (Brasil), NFPA (Estados Unidos) e BSI (Inglaterra). 

 Somente os projetos elaborados com base em disposições destas normas 

podem assegurar uma instalação dita eficiente e confiável. Entretanto, esta eficiência nunca 

atingirá os 100 % estando, mesmo estas instalações, sujeitas a falhas de proteção. As mais 

comuns são a destruição de pequenos trechos do revestimento das fachadas de edifícios ou de 

quinas da edificação ou ainda de trechos de telhados. 

 Não é função do sistema de para-raios proteger equipamentos eletroeletrônicos 

(comando de elevadores, interfones, portões eletrônicos, centrais telefônicas, subestações, 

etc), pois mesmo uma descarga captada e conduzida a terra com segurança, produz forte 

interferência eletromagnética, capaz de danificar estes equipamentos. Para sua proteção, 
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deverão ser instalados supressores de surto individuais (protetores de linha), conforme 

indicado no projeto elétrico. 

  Os sistemas implantados de acordo com a Norma visam à proteção da 

estrutura das edificações contra as descargas que a atinjam de forma direta, tendo a NBR-

5419 da ABNT como norma básica. 

 É de fundamental importância que após a instalação haja uma manutenção 

periódica anual a fim de se garantir a confiabilidade do sistema. São também recomendadas 

vistorias preventivas após reformas que possam alterar o sistema e toda vez que a edificação 

for atingida por descarga direta. 

 A execução deste projeto devera ser feito por pessoal especializado. 

 

3 - PRINCIPAIS FATORES 

 Tipo de ocupação da estrutura (fator A): 1,2 

 Tipo de construção da estrutura (fator B): 1,0 

 Conteúdo da estrutura e efeito indireto da descarga atmosférica (fator C): 0,3 

 Localização da estrutura (fator D): 1,0 

 Topografia da região (fator E): 1,0 

 Classificação da estrutura: nível de proteção II 

 

CÁLCULO DA NECESSIDADE DE SPDA 

Para verificar a necessidade de instalação de um SPDA foi adotado o método 

apresentado na norma NBR 5419/2015, que estabelece critérios para a definição da instalação 

ou não de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 

 

Parâmetros da edificação: 

C = 30,92 metros (Comprimento); 

L = 20,00 metros (Largura); 

A = 9,20 metros (Altura). 
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Avaliação do risco de exposição: 

Ae = Área de exposição 

Ae = C x L + 2 x C x A + 2 x L x A + 3,14 x A² 

Ae = 1.879,08m² 

 

Densidade de descargas para o solo: 

Ng = Número de raios para o solo por km² por ano 

Ng = 7,7descargas km²/ano. 

 

Frequência média anual previsível de descargas: 

N = Ng x Ae x 10-6 

N = 0,01446892832. 

 

Np= Valor ponderado de N: 

Np = N x A x B x C x D x E 

Np = 0,00520881419 Descargas/ano. 

 Se Np > ou = 0,001 – Riscos maiores do que 1/1.000 (um por mil) de ocorrer 

uma descarga/ano, então a estrutura requer obrigatoriamente uma proteção de 

SPDA. 

 Se Np < ou = 0,00001 – Riscos menores do que 1/10.000 (um por dez mil) de 

ocorrer uma descarga/ano, então a estrutura não requer proteção de SPDA. 

 Se 0,001 > Np > 0,00001 então a conveniência de se implantar o SPDA ou 

não, deve ser decidida, por comum acordo, entre o projetista e os 

usuários/proprietários do prédio. 

 - Conclusão do cálculo:É necessária a instalação de SPDA. 
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Número de Descidas: 

De = P/E 

P = perímetro 

E = espaçamento 

P = 104,44 m 

Nível de proteção Tipo II > espaçamento entre descidas = 10m. 

De = 104,44/10 

De = 10,4 

Deverão ser instaladas 10 descidas. 

 

4 - Dados técnicos 

 Tipo de proteção utilizada: Método Gaiola de Faraday 

 Captores espaçados a cada 10,0 metros, fixadas a estrutura por meio de 

presilhas de um em um metro. 

 Captor do tipo aéreo em aço galvanizado a fogo h=∅5/16" x 300mm. 

A norma não exige a instalação de mini captores, uma vez que a eficiência da gaiola 

não depende deles, no entanto sua colocação é recomendada para preservar os cabos de 

danos térmicos e evitar centelhamento, no caso de descargas diretas sobre eles.  

 Malha em cabo de cobre nu, 35mm² fixado na estrutura. 

 

5 - Descidas: 

 Constituída de cordoalha de cobre nu 35mm² para descida externa a estrutura. 

 Número de descidas: 10 (conforme Indicado no projeto do SPDA). 

 Espaçamento aproximado: 10 metros 

 Curvaturas e fixação: em isoladores reforçados 

 Suportes: com chapa encosto F° G° a fogo 
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 Isolamento por eletroduto rígido até altura de 2m do nível do solo 

 

6 - Aterramento 

 Número de Hastes: 01 por descida, o que equivale a um total de 10 hastes. 

 Tipo de Haste: Copperweld, Ø16mmx3000mm, 254 micras. 

 Caixa de inspeção tipo solo de PVC com tampa de ferro fundido reforçada boca 

Ø300mm conforme o projeto. 

 Resistência ôhmica máxima esperada: 10 OHMS, 

O aterramento será executado em anel, composto por uma malha de cabo de cobre nu, 

de 50mm²  de seção, interligada às hastes de aterramento do tipo copperweld, alta camada de 

5/8” x 3,00m, embutidos no solo, equalizando o potencial. 

As conexões deverão ser feitas com solda exotérmica ou conectores específicos. 

As conexões para inspeção e medição, deverão ser feitas utilizando-se conectores tipo 

Minigar, com grampo U, galvanizado a fogo. 

Os condutores de malha de terra deverão ser enterrados a uma profundidade mínima 

de 0,5 m e afastados a uma distância entre 1,0 e 1,5 m da edificação. 

 

7 - Área de abrangência: 

 Abrange toda a edificação ou elevados da edificação. 

8 - NOTAS 

 Todas as conexões do tipo cabo-cabo e cabo-haste deverão ser feitas com 

solda exotérmicas. 

 A medida do nível de aterramento não poderá ultrapassar a 10 ohms em 

qualquer época do ano. 

 Deverá ser feito vistoria anual do sistema e sempre após a incidência de 

tempestades com descargas atmosféricas. 

 Nas soldas exotérmicas cabo terminal no topo da haste, utilizar molde 

apropriado de acordo com manual do fabricante. 

 Na execução ver detalhes do projeto. 
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9 - OUTRAS RECOMENDAÇÕES 

 

A descida será interligada ao aterramento, e será composto por hastes de aterramento 

e cordoalha de cobre nu 35mm² para descida, conforme detalhes executivos indicados no 

projeto. A resistência máxima permitida em qualquer época do ano deverá ser inferior a 10 

Ω(ohms);  

Antes de instalar o aterramento, deverá ser realizado um estudo das condições gerais 

do solo, através da técnica da Estratificação em camadas, a fim de se obter o maior número 

possível de informações acerca do terreno e, então, implantar o sistema de aterramento; 

As hastes de aterramento deverão ser instaladas no interior da caixa para inspeção do 

aterramento, de preferência, em solo úmido, não sendo permitida a sua colocação sob 

revestimento asfáltico, argamassa ou concreto, e em poços de abastecimento de água e fossas 

sépticas; 

Não serão permitidas, em qualquer hipótese, emendas no cabo de descida. As 

conexões somente serão permitidas se forem feitas com conectores apropriados, garantindo 

perfeita condutibilidade do sistema. Nas conexões realizadas no solo, deverão ser empregadas 

soldas exotérmicas; 

Periodicamente, de preferência a cada semestre, deverá ser feita uma inspeção 

criteriosa nas instalações do para-raios, principalmente, quando as mesmas forem solicitadas 

por uma descarga atmosférica; 

Caso a resistência do solo não atinja o valor ideal R<10Ω, o aterramento deverá ser 

melhorado através dos seguintes processos: hastes mais profundas; Tratamento químico com 

gel; tratamento com betonita; aberturas de cisternas de apoio. Porem NÃO é indicado o 

aumento indiscriminado do número de hastes de aterramento, pois este processo poderá 

comprometer outras variáveis consideradas no cálculo de um sistema de aterramento; 

 

Recomenda-se também, vistorias preventivas após qualquer reforma, a qual possa, 

porventura, alterar o sistema proposto, comunicando o fato ao projetista para que o mesmo 

faça uma análise das referidas mudanças, no sentido de verificar a confiabilidade do sistema e, 

se for o caso, sugerir alterações e/ ou complementações no mesmo; 
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Todos os serviços a serem executados para este sistema deverão obedecer a melhor 

técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da NBR-5419 

da ABNT; 

 

10 – MATERIAIS 

PRESILHA PARA CABO DE COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL 35 MM2 U  185,00  

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017 

UN  25,00  

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’ ’ ), APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

M  8,00  

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  16,00  

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

M  297,00  

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

M  120,00  

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

UN  10,00  

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO 
FUNDIDO 

U  10,00  

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE TUBOS U  56,00  

SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE HCL-3/4.50-5 U  1,00  

SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE HCL-5/8.50-5 U  1,00  

SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 U  20,00  

SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90 U  20,00  

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  10,00  

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ” SPLIT-BOLT”  - PARA CABO DE 35MM2 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  25,00  

FIXADOR ÔMEGA EM LATÃO PARA CABOS 35MM2 U  8,00  

PARAFUSO FENDA INOX E BUCHA E ARRUELA DE BORRACHA UN  185,00  

 


