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RESUMO 
 
 

UM ANTE-PROJETO DE PROTEÇÃO PREDIAL CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS – 
SPDA Autores:Nilo Martins L. Neto, Roger Luiz V.Alvarenga, Prof. Dr. Ronaldo Rossi A cada 50 
mortes por raios no mundo, uma é no Brasil, o país é o campeão mundial em incidência do 
fenômeno. São 130 mortes, mais de 200 feridos por ano e prejuízos anuais da ordem de um 
bilhão de reais no país.(INPE). Descarga Atmosférica é uma corrente elétrica muito intensa que 
ocorre na atmosfera com típica duração de meio segundo e típica trajetória com comprimento 
de 5 a 10 quilômetros. Ela é conseqüência do rápido movimento de elétrons de um lugar para 
outro. Os elétrons se movem tão rápido que fazem o ar ao seu redor iluminar-se, resultando em 
um clarão, e aquecer-se, resultando em um som (trovão). Apesar de estarem normalmente 
associados a tempestades, também podem ocorrer em tempestades de neve, tempestades de 
areia, durante erupções vulcânicas, ou mesmo em outros tipos de nuvens, embora nestes 
casos costumem ter extensões e intensidade bem menores. Quando a descarga conecta-se ao 
solo é chamada de raio. Hoje, devido ao grande número de construções de edifícios e o 
aquecimento do mercado imobiliário na região, as aplicações de normas são frequentemente 
exigidas pelo corpo de bombeiros, Auto de Visita do Corpo de Bombeiros (AVCB), resultando 
na obrigatoriedade de instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas em 
grande parte dos estabelecimentos e edificações. O objetivo desse trabalho de conclusão de 
curso é o de apresentar uma metodologia simples e didática para elaboração do projeto de 
SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas), através da apresentação de um 
estudo de caso em um Edifício Predial. Esse trabalho será realizado através da aplicação de 
uma série de ferramentas de apoio, e tendo como base a norma regulamentadora para tais fins 
que é a ABNT NBR-5419 (Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas). O Projeto 
Estudo de Caso se trata de um Edifício Predial situado no município de Ubatuba/SP,onde 
iremos demonstrar um sistema de proteção que melhor atenda a norma regulamentadora supra 
citada, levando-se em conta o modelo da edificação e sua localização. Essa técnica permitirá, 
após alguns cálculos realizados pelo Engenheiro Eletricista responsável pelo projeto, que seja 
definida a Metodologia de Proteção e os componentes a serem aplicados nesse projeto, o qual 
será baseado num sistema híbrido, devidamente analisado e detalhado em suas aplicaçõese 
que são eles: Captor tipo Frankline a Gaiola de Faraday na definição do sistema de proteção a 
ser implantado. Conclui-se que o tema proposto nesse trabalho é de maneira descomplicada 
para a elaboração do projeto de SPDA, e a leitura da obra fica bem simples facilitando ao 
Engenheiro Eletricista entender com clareza o método implantado e atentando às novas 
alterações e mudanças que estão em processo na norma que diz respeito a Descargas 
Atmosféricas. Palavras chaves:SPDA, Descargas Atmosféricas, Captores e Pára-raios. 


